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DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul

CoNSILruL

JELER AUREL având funcţia de CONSILIER LOCAL

MoŞNA

LoCAL

CNP-'

Ia
_

domiciľul_Com.Moşna;Nľ. 'Jud.Sĺbiu, curroscând pľevedeľile aľt. 292 ďn Codu]
penal pľivind falsul îndeclaraţii, declaľ pe pľopľia ľăspundeľe că împľeunăcu
fanrilia 1) deţin uľmătoaľele:

I. BTINURI IMOBILE
1.

Teľenuri

Notă: se vor declara inclusiv cele

Âdresa sau zoila

înalte

Modul de

Anul
dobândirii

Suprafaça

parte

dobândire

3

Ż012

7Ż0 mp

1t2

Cumpaľare

Com.Moşna;nľ

*Categoriile indĺcąte sunt:(I)agrĺcol; (2)
exĺravilane, dacă se afl ă încircuitul civil.

Ż. Clădĺľi

Notă: se vor declara Ínclusiv cele

Adresa sau zona

Cota

Categoria*

2

iiĺe indĺcate sunt: (I)

Jeleľ Aurel
Jeler Maria AIĺna

; (3) intravilan; (1) luciu apă; (5) aĺte calegorii de

terenuri

înalte

Categoria*

Com.Moşna;Nľ.

T'ĺtularul2

Anul

dobândiľii

2002

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

1588

1.t2

Cumpaľaľe

Titularul2

Jeler Aurel
Jeleľ MarĺaAlina

aparĺanrcnt; (2) casă de locuit: (3) casă de vacanłă; (4) spa|ii conzerciaĺe/de

produclie.

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autotuľĺsme, tľactoaľe, maşini agľicole, şalupe, iahtuľi şĺalte mijloace de
tľanspoľt caľe sunt supuse înmatľiculării'potľivit legii
Natura

Marca

Nr. de
bucăti

Autotuľism

Skoda

1

Anul

de

fabricaţie

2006

Modul de dobândire

Cumpaľaľe

I

2. Bunuľi sulr foľmă de rmetale pľeţioase, bijuteľii, obiecte cle aľtă şi ĺle cult, colecţii de
aľtă şi numismatică, obiecte caľe fac paľte din patľimonĺulcultuľal naţional sau univeľsal, a
căľoľvaloare însumatădepăşeşte 5.000 de Euro.
Notă : se voľ menţiona toate bunl'rile aflate înpľoprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe terilorizll României
momentuI declarării.

Anul dobândirii

Descľieľe sumară

la

Valoare estimată

NU ESTE CAZUL

MoBILE, A CĂRoR VALoARE DEPĂŞEŞTE3000 DE EURo FIECARE,
IMoBILE ÎľsľnĂnĺATE
N I]LTIMELE 12 LIJNI

III. BI'INIIRI

ŞIBUNURI

Natuľa bunului
înstrăinat

NU ESTE

Data

înstrăinării

CAZUL

Persoana către care s-a

înstľăinat

Forma înstľăinării

ACTTVE FINANCIARE
l.Contuľi şi depozite bancaľe, fonduľĺ de investĺţii,foľme echivalente cle economisiľe şi
investiľe, Ínclrrsiv caľcluľile de cľedit,dacă valoaľea însumată a tutuľoľ acestor'a depăşeşte
5.000 Euro
TV.

Notă : se yor declara incltsiy cele
Instituţia care administrează şi
adresa acesteia

ALLIANZTIRIAC PENSII

înbănci sau
Tipul

*

Valuta

din stľăinătate
Deschis
înanul

Sold /valoare la

PRIVATE

3

RON

2007

27.421

PRJVATE

3

RON

2007

22.871

ALLIANZTIRIAC PENSII

zi

*Categoriile indicate ntnl: (l) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3)
Fonduri de iľwesti|ii satl echivąlente, inclusivfonduri private de pensii satl aĺte sisteme cu acumulare(se vor declara
cele aferente anului

fiscal anterior).

2.Plasamente, investĺţii ĺliľecteşi împľumutuľiacoľdate, dacă valoaľea de piaţă însumată
a tutuľoľ acestoľa ĺlepăşeşte 5.000 de Duľo
Notă: se vor declara inclusiv
Emitent titlu / societatea încare persoana este
actionar sau asociat / beneíiciar dc împrumut

înstrăinătate

Tipul

*

Număr de titluri

/

cota de participare

NU ESTE CAZUL

Valoaroa totalálazi

indicate sunt : (}) Harĺii de valoare delinute (titluri de stat, certijicaĺe, obIigaliuni); (2) Actiuni sau păr|i sociale în
societăli comerciale; p) Înprumuluri acordate înnume personal

3. Alte actĺve pľoducătoaľe de venituľi nete, caľe însumateĺIepăşesc echivalentul a 5.000 de
Euľo pe an:
Notă : se vor declara inclusiv cele aflate înstrăinătate

V. DATORII
Debite, ĺpoteci, gaľanţii emise înbeneficiul unui t€ľţ' bunuri achĺziţionate însistem
leasing şi alte asemenea bunuľi, dacă valoaľea însumată a tutuľoľ acestoľa depăşeşete 5.000
Euľo.
No!ă: se vor declara inclusiv pasivele fnanciare acumulate însĺrăinătate

Creditor

Contractat
înanul

Scadent

Banca Tľansilvania

207s

2018

la

Yaloare

25.000

Ron

VI. Caĺlouľi, servicii sau avantaje pľimĺtegľatuit sau subvenţionate faţă de valoaľea de piaţă

din paľtea unoľ peľsoane' oľganizaţii' societăţii comeľcĺale'ľegii autonome'

companii/societăţi naţionale sau instĺtuţii publice ľomâneşti sau stľăine, inclusiv buľse,
cľedite, gaľanţii, decontăľi de cheltuĺelĺ,altele decât cele ale angajatoľului' a căľoľ valoaľe
individuală depăşeşte 500 de Euľo*
CINE A REALIZAT

VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUMELE. ÂDRESA

Titular

NU ESTE CAZAL

1.2 Soţ /soţie

NU ESTE CAZUL

Copii

NU ESTE CAZUL

1.1

1.3

*Se exceptează de

la declarare cadourile şi

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL
GENERÁToR DE VENIT

primite

partea

VENITUL ANUAL INCASAT

Işi

VII. Venĺtuľĺale declarantului şi ale nrembriloľ săi ĺIe familie, realizate înultimul an fiscal
încheiat(potľivit art. l din Legea nr.577l2003 pľivind Codul Íiscal, cu modĺÍicăľileşi
completăľile ulteľioare).

Notă: se vor declara inclusiv venituriIe pľovenile din slrăinătate

CINE A REALlZAT

SURSA VENITULU]:
NUMELE, ADRESA

VENITUL

1.

Venituri đinsalaľií
Titular
s.ľ.{.G.N. Romgaz
s.A.

1.1

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL
GENERATOR DE VENIT

VENITUL ANUAL INCASAT

Angajat

63.799 Ron

Angajat

13.616

I

l.2 Soţ /soţie

1.3

C.N. Loteľia
Romana S.A.

Copii

2. Venituri din
2.1Titular

Ron

Nu este cazul

S.C.Allianz Ţiriac Asig.S.A.
Bucureşti

2.2 Soţ /soţie

Nu este cazul

3. Venituri din cedarea

3'1 Titulaľ

Nu este cazul

3.2 Sot /soţię,etc

Nu este cazul

Agent Asiguľari

12.7ó1Ron

4. Venituri din investiţii
Nu este cazul
4.1 Titular

4.2 Soţ /soţie

Nu este cazul

5. Venituń din pensii
5.1 Titular

Nu este cazul

5.2 Soţ /soţie

Nu este cazul

6. Venituri din
6.1 Titular

Nu este cazul

6.2 Soţ /soţie

Nu este cazul

7.

Venituridin premii şidin.jocuľide noroc

7.1 Titular

Nu este cazul

7.2 Soţ /soţie

Nu este cazul

Copii

Nu este cazul

7.3

8. Venituri din alte surse

8.1 Titular

8.2 Soţ /soţie

8.3 Copii
* l1

Consiliul Local

Consilĺer Local

3918 Ron

lndemnizaţie Crestere
Copil /Stimulent

10.300 Ron

Alocaţie de Stat

3720 Ron

erĺn familie se înţelegesolul/solia şi copiii aftaţi înîntreţinereaacestora.

*21La ''Titular'' se menţione azä,încazul bunuľiloľproprii, numele propľietaľului (titulaľul,
soţul/soţia, copilul), iar încazul bunurilor încoproprietate, cota-paľte şi numele coproprietarilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea

sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data conlpletării
21 .0s.2018

Semnătura

5

