
DECLARAŢIE DE AVERE

S u b sem natu l/Su b sem n ata , _____ BOGDAN NICOLETA ^ B M E L A  ———-  ’ avand functia
CONTABIL ____ la _________PRIMARIA COMUNEI JEBEL ------------

CNP ţ  ’ domici,iul ______ comuna JEBEL, nr. 297, judeţ TIM IŞ ----------------

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1 > deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau to m  I. Categoria* Anul Suprafaţa
JjL-, 7

1 • •: i I _| 1 »»p Titularul1’

JEBEL, nr. 297 3 2011 1181 m 2 1 / 2 MOŞTENIRE
Bogdan Nicolae 
Ion - frate

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. . , . , , „ntlli/sntja coDilul)

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, cop ), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A dresa sau zona C ategoria*
Amil Suprafaţa

Cota-
parte

ilo \tvtouui ue j
dobândire j

TFRFL nr 297
2 2011 120 m 2 1 / 2 MOŞTENIRE

Bogdan Nicolae 
Ion - frate

1



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

Pr°*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

" A Z v .h " S â « to t« r fa m e , tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi , i  alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, de
numismatică, obiecte eare fac parte din patrimoniul cultural nafoual sau un,versul, a earor valoare

însumată depăşeşte 5.000 de euro

Se°vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

J T ~  ' Anul dobândirii

. j  » *■  ̂nnn ri*» num fiecare si bunuri imobile înstrăinate înIII. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro liecare, şi du

ultimele 12 luni

Natura bunului Data
înstrăinării

Persoana eătre care s-ii 
înstrăinat

Forma
înstrăinării 1 «-rn
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de Ş1 investire’
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :  .
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din strainatate.

*,Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card) 
echivalente; (3 ) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme
acumulare (se vor declara cele aferente anului fisca l antei ior).

2. Plasamente, investiţii direete şi împromntori acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tutnror 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în strămatate.

Emitent titlu/societatea In care persoana este Tipul* 1
«an «soclat/beiieflciar de împrumut | -------- -

Număr de titluri/ 
cota de participare _

w r n u m m m m m m ^ f e « S  
Valoarea totală Ia zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (tutun de s t a t  ceruj.c 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate tn nume personal

3



an

3. Alte active producâtoare de venituri nete, care însumate d e p u s e  echivaien.nl a 5.000 de enro pe

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinatate.

V. Datorii 
Debite, ip 

asemenea bunuri, dacă

NOTĂ:

beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
Debite, ipoteci, | ^ ™ a l “ a V„turor acestora depăşeşte 5,000 de enro

Creditor Contractat în anul Scadent Ia1 .... .— —

—

V ,. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau '  san

ie  “  a,tele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuala depăşeşte 500 de eu

— —  r  Sursa^enitului: 1 Serviciul prestat/Obie<
Cine a realizat venitul | Bmnele, adresa ______ generator de venit

'
încasat

*Se exceptează de la declarare cadourile şi
ile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea



1.1. Titular______________

Bogdan Nicoleta Gabriela
Primaria Jebel, com. Jebel, Contabilitate

1.2. Soţ/soţie

’pendente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

bunurilor3. Venituri din ca
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri < 
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

Hvităţi agricole ----- 1---—--------------

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

(potrivit

NOTĂ: .
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Anul 2017
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Prezenta d e c l i c  constituie ac, pnMic 5i rSspnnd potrivi, .egii penaie pentrn inexactitatea san 

caracterul incomplet al datelor menţionate.
Semnătura

D ata  com pletării

11.01.2018
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