DECLARA IE DE AVERE
Subsemnata FARCA IOANA CRINA, având funcția public de execuție de CONSILIER
ASISTENT SOCIAL, la PRIM RIA COMUNEI T UTEU, CNP 2760512052859, cu domiciliul în
localitatea Chiribi , nr. 188, comuna T uteu, județul Bihor, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal
privind falsul în declara ii, declar pe proprie r spundere c împreun cu familia 1) de in urm toarele:
.....................................
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafa a

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul1)

1

2007

1,18 ha

1/1

Mo tenire

Farca Domițian

-

-

-

-

-

-

CHIRIBI
-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Cl diri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri.

Anul
Suprafa a
dobândirii

Cotaparte

Modul de
dobândire

99 mp

1/2

Cump rare

2010

102 mp

1/2

Cump rare

2004

20 mp

1/2

Cump rare

Adresa sau zona

Categoria*

CHIRIBI , nr. 188

2

1998

MARGHITA, str. N. B lcescu

1
3

P DUREA NEAGR

Titularul2)
Farca Domițian
Farca Ioana Crina
Farca Domițian
Farca Ioana Crina
Farca Domițian
Farca Ioana Crina

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile

1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Nr. de buc i Anul de fabrica ie

Natura

Marca

Modul de dobândire

Autoturism

W PASAT

1

2011

Cump rare

Autoturism

PEUGEOT

1

2011

Cump rare

-

-

-

-

-

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare
însumat dep şeşte 5.000 de euro
NOT :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României
la momentul declar rii.
Descriere sumar

Anul dobândirii

Valoarea estimat

NU ESTE CAZUL

-

-

-

-

-

III. Bunuri mobile, a c ror valoare dep şeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr inate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma
înstr in rii

Valoarea

NU ESTE CAZUL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate.
Institu ia care administreaz
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

NU ESTE CAZUL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a tuturor

NOT :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
ac ionar sau asociat/beneficiar de împrumut
NU ESTE CAZUL

Tipul*

Num r de titluri/
cota de participare

Valoarea total la zi

-

-

-

-

-

-

-

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: NU ESTE CAZUL.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate.
Creditor
NU ESTE CAZUL.
-

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

-

-

-

-

-

-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia , din
partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale sau
institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

NU ESTE CAZUL

-

-

3

1.2. Soţ/soţie

NU ESTE CAZUL

-

-

1.3. Copii

NU ESTE CAZUL

-

-

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile ulterioare)
NOT :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Salariu; consilier as. social

26 792 lei

OMV Petrom
Suplacu de Barc u

Salariu; operator

38 000 lei

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

-

-

-

2.2. Soţ/soţie

-

-

-

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

-

-

-

3.2. Soţ/soţie

-

-

-

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

-

-

-

4.2. Soţ/soţie

-

-

-

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Farca Ioana Crina

Prim ria Comunei T uteu

1.2. Soţ/soţie
Farca Domițian
1.3. Copii

5. Venituri din pensii
4

5.1. Titular

-

-

-

5.2. Soţ/soţie

-

-

-

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

-

-

-

6.2. Soţ/soţie

-

-

-

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

-

-

-

-

-

-

-

-

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Cine a realizat venitul

8.2. Soţ/soţie

-

-

-

8.3. Copii

-

-

-

AJPIS Bihor

Alocație de stat

1 008 lei

Farca Rare Andrei

Prezenta declara ie constituie act public şi r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii

Semn tura

26.05.2017

________________
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