
DECLAR AŢIEDE AVERE

Subsemnatul N :CA MARIAN „ având funcţia
de  __ INSPECTOR ASISTENT la

|
PRIMĂRIA BALŞ

CNP „ domiciliul ORAȘ BALȘ,
JUD.OLT___

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal | vivind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af :ți în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflateîn alte ţări.

Adresa sau zona Categoria” EA IN Suprafaţa re oaie, Titularul!

Balș 3 2004 3714 4||Cumpărare E naîita

Balş 3 2017 3870 4|Commpărare î Nica Ghioa
Balş | 207 3330 4|Cumpărare î ÎNÎi ta

Balş 3 201: 4488 v Donaţie E NiPe
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forest zr; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunuri sr proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi. mele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Anul Cota-|Modulde; *
f 2)Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafaţa parte. |dobăndire Titularul

1 Nica Marian
r-d 1 ăBalș 1 19: ) 67,76 mp a Cumpărare IA Nica Ehiorgiiţu

1 Nica Marian
pai 1 ăBalș l 20! ) 50,52 mp [a Cumpărare 14 Nica Ghiorghiţa



| |V Nică Marian
€ 1Balş 2 208 176,00 mp Va Construire 4 Nica Ghiorghiţa

a „Ya Nica Marian
Balş 2 20 8 112,00 mp A Donaţie 14 Iiea Angelica

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit, (3) casă de vacanţă, (4) spaţii comerciale/de
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunuril:;- proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soţia, copilul),
iarîn cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi sumele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, m şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca N pa bucăţi | Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Opel Corsa l 2002 Cumpărare

Autoturism Mazda RX 8
|

1 2006 Cumpărare

Autoturism Honda Civic
_

l 2008 Cumpărare

Autoturism Fiat 500 E
|

l 2015 Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioa:e, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patr mnoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în pro) rietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară “aul dobândirii Valoarea estimată

II. Bunuri mobile, a căror valoare depăş.şte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoan "către care s-a Forma
înstrăinat înstrăinării în străinat înstrăinării Valoarea



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri d: investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însum:ită a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sa:nstituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administreazăesa aceleia Tipul* Valuta |Deschis în anul Soid/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont cure it sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiții sau echiv “'ente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fisc. ! anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrui uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi particir irile în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este Tipul* Număr de titluri/ Valoarea totală la zi
acționar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de 'aloare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acțiuni sau părţisociale în societăţi comerciale, (3. împrumuturi acordate în nume personal.



3. Alte active producătoare de venituri n :e, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

o... . .... .. cdcnvssassonnenveaaseaacezanassseanevonnenaseaaan:tteseesanooesnnoconaanseeseceneseaosonnocananeennesacecoenaneononnenaanoanae

cn..v..... . ...... . . . . . .. .. . .. . . . . ... . ..ccccnccceozenaeeeeneeae: cecene seseneseonenaneeoeaneceesocoeaeeeoooconnaneasaetenececeeneoenennaneee

so... vas 0:00 en. 9a aaa sasi 90 oonieg io eo nieeeie soda ue oua? 0 eeeeenanaseiesoocean sasea sennassaeeegoosooneeensananenaseeeavennnnenenne

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficii unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tutu -or acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acu-nulate în străinătate.

 Creditor
|

Centra îat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primit. gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piață, din

partea unor persoane, organizaţii, societăţi co: ierciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individual i depăşeşte 500 de euro*

Cina d reihzat venitul Sursa venituli: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
numele, adre a generator de venit încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourileşi trc :aţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul ] şi al 11-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale memt rilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind C vdul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

4



NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite di. străinătate.

> PIETE RD IE PIESE 3 [za E [3 20]zipSăiaist giDă Egieo a0ăi] peaaa seao.aA eaCinearealizatvenitul “mele;]. Venituri din salarii
1.1. Titular

E
NICA MARIAN PRIMĂRIA ! RAŞ BALŞ Inspector Asisten 49259 lei

1.2. Soţie
|

ȘCOALA Gi IN Contabil-Şef ,NICA GHIORGHIŢȚA SPECIAJ A B Salariu 51333 lei

1.3. Copii
NICA MIHAELA-ROXANA

|

NICA SORIN-NICUSOR AJ. Alocaţie de Stat 1602 lei

ai e nte
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiții
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

3. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activități agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie



Sursa v! nitului: Serviciul prestat/obiectul|Venitul anual
Nume, | de venitCinearealizat venitul

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

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public ji răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Sempitaf.

scninrae 12.06.2020......... sr d aaa


