
    ANEXA  
 

 
 

    DECLARATIE DE AVERE  
 

 
    Subsemnatul POPA  OCTAVIAN     , având functia de PRIMAR , la MUNICIPIUL 
TÂRNĂVENI, declar pe propria raspundere, ca împreuna cu familia*) detin urmatoarele active si 
datorii.  
 
 
   I. BUNURI   IMOBILE, în ţară ori în străinătate **): 
 
   1. Terenuri  

Categoria*)| Anul dobandirii Suprafata Valoarea de 
impozitare 

Statul in are este 
situat imobilul 

- agricole 1995-1999-2000 0.1+0.5*+ 3* ha scutit –strămutat ROMÂN 
- forestiere     
-intravilan     
- luciu de apa     

 
   2. Cladiri: 

2.1 Spaţii cu destinaţie 
de locuinţă Nr. Anul 

dobandirii Suprafata Valoarea de 
impozitare 

Statul in are 
este situat 
imobilul 

- apartament (1) 1991 79 m2 564.810.000 ROMÂN 
- casa de locuit      
- casa de vacanta      
2.2 Spatii comerciale 
sau de productie      

 
   II. BUNURI MOBILE  
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatricularii, potrivit legii  

 
Natura Marca Nr. 

bucati
Anul de 

fabricatie 
Anul 

dobândirii 
Modul de dobandire 

autoturism Renault Clio 1 2005 2005 Cumparare prin credit 
bancar 

      
      

 
    
 
 
 
 

                                                 
* )  Prin familie, în sensul prezentei declaraţii,  se întelege sotul/sotia si copiii aflati în întretinerea acestora 
** ) Daca se află în indiviziune, se va arăta cota-parte 



 
2. Depozite şi conturi curente, în valută sau în lei, în ţară ori în străinătate, a căror valoare 

însumată depăşeşte echivalentul a 5.000 euro, precum şi certificatele de trezorerie şi 
titlurile de participare la fondurile şi societăţile de invetiţii a căror valoare însumată 
depăşeşte echivalentul a 5.000 euro: 

 
Depozit/cont curent/ 
certificat de trezorerie/ 
titluri de participare 

Cuantumul depozitului, al 
contului curent, al 
certificatului de trezorerie sau 
al titlurilor de participare 

Statul unde este constituit 
depozitul sau contul curent/ 
Statul pe teritoriul căruia sunt 
emise certificatele de trezorerie 
sau titlurile de participare 

NU ESTE CAZUL   
   
   

 
 

3. creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 5.000 euro***): 
NU ESTE CAZUL 
 
 
 

 
 

4. Obligaţiuni cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 5.000 euro****): 
NU ESTE CAZUL 
 
 
 

 
5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de 

euro pe an: 
NU ESTE CAZUL 
 
 
 

 
 
 III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale române ori străine, dacă valoarea părţilor sociale 
şi a acţiunilor depăşeşte echivalentul a 5.000 euro:  
     
 

Denumirea societăţii  
comerciale 

Nr. părţi sociale sau de 
acţiuni 

Valoarea părţilor sociale sau a 
acţiunilor 

NU ESTE CAZUL   
 
   
   

 
 
 
 
                                                 
*** )  Se va indica cuantumul 
**** ) Se va indica cuantumul 



 
IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte 
echivaletul a 5.000 de euro 

 
       NU ESTE CAZUL 
  
 
 

 
 V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 200 
euro: 
 

       NU ESTE CAZUL 
  
 
 

 
 
VI. Alte  precizări ale declarantului 
 

      *Terenurile agricole au fost dobândite de soţie, beneficiară a Legilor de fond funciar nr.  
 18/1991 şi nr. 1/2000  având statut de deportat (strămutat) 
 
 

 
Prezenta declaraţie constituie un act public şi răspund, conform legii penale, pentru 

inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor. 
 
 
 
    Data          Semnatura 
4  mai 2007        

 
 
 


