..
DECLARATIE

DE AVERE

IJI2 .l3~/I~' 06·2011

Subsemnatul (a) SPĂRIOS M. ANI-DANIELA,
având funcţia de referent principal la
Municipiului
Hunedoara
Direcţia
de
Asistenţă
Socială,
CNP
domiciliul
municipiul
Hunedoara,
judeţul
Hunedoara,
cunoscând
prevederile
art. 292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii,
declar pe
propria răspundere că împreună cu familia*l) deţin următoarele:

Primăria

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ·ţări.
-Adresa···
.Categoria".\:)······Anul·
--.....Suprafaţa: Cota··· . Modul de·dobândire·· .T'itularu12),"-'.
dobândirii
parte
Sau
zona
NU ESTE CAZUL
*)Categoriile indicate sunt: (1) agricol.; (2) forestier; (3) intravilan;
categorii de' terenuri extravilane, dacă se află' în circuitul civil.

2 •·..Gl-ădiri·
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
'Adresa
Categoria
Anul
Suprafaţa
Cota
sau zona

*)

dobândirii

parte

(4) luciu apă;

(5) alte

Modul de
dobândire

rnunicipiul
(1)
2008
76,73 m i p ,
1/1
Don.aţie;de la
---- '-'- --'-Hunedoara.--.--...--....-- .. --------..---.--.--.
-------------părinţii---soţului "
(deghizată sub
forma autentică
a unui contract
de vânzare~'

-- ~Spări6s.Arli=_
-Daniela-şi- -soţul,
Spărios
Demis-Marius, în
devălmăşie

cwnpărare, .

-.--.----.

-:----' ----1--.--'--'--'--------

- ..
'------1--,-

aceasta fiind
unica
modalitate de
înstrăinare '
acceptată de
B.R.D.,
în
calitate de
creditor
----J--:!l'::p:co::ctC""e=c=a-=r'--:p=-c=,
Z:t-,.TVT,.., .,-._C-..·-'II.....
al

municipiul
Hunedoara ..

(1)

2006

40,17 m.p.

1/2

declaraţiei)

Moştenire
legală

Spărios AniDaniela, cotă de

1/2, în
indiviziune cu
fratele, Popa
Daniel-Lucian
(1/2)
·*)Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
comerciale/de producţie.
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului
(t.i.t.u
Laru L,
.soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II.. BU1~v'1'.I MOBILE·
1. Autovehicule/autoturisme,
tractoare, maşini agricole,
alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării,
Natura

Marca

Autoturism
Autoturism

DACIA LOGAN
DACIA LOGAN

Nr.bucăţi
l

1

Anul de
fabricaţie

2006
2005

şalupe, iahturi
potrivit legii.

Modul

şi

de dobândire

Cumpărare, prin credit bancar B.R.D.
Moştenire legală -Spărios Ani-Daniela,
cotă de 1/2, în indiviziune cu fratele,
Popa Daniel-Lucian (1/2)

Pagina 1 din 4

2.' Bunuri sub formă de metale preţioase,
bijuterii,
obiecte
de artă şi de cult,
colecţii
de artă şi numi~matică,
obiecte
care fac parte din patrimoniul
cultural
naţional
sem universal
sau al te1e asemenea,
a căiorvaloare
însumată
depăşeşte
5.000 Euro.
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe
teritoriul României la momentul declarării.
Descriere

sumară

Anul

dobândirii

NUESTE CAZUL
III .. BUNURI MOBILE, A CĂRORVALOARE DEPĂŞEŞTE 1.000
IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
...
Natura: bunUlUi'·"
înstrăinat,

."-".-'

.. '. - -

EUR FIECARE,

.... Data······
..\ Persoana ·căl:re·care ..
,. . Forma·
.•.•.
.
~nstral..naxJ...l.instrăină.rii
s ....
a i.nstrăinat'

ŞI BONURI

·1 "Valoarea

-

" -...

··NU ESTE-CAZUL

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi
şi depozite
bancare,
fonduri
de investiţii,
forme echivalente
de
economisire
şi investite,
dacă valoarea
însumată
a tuturor acestora
depăşeşte
5.000 Euro.
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii
finariciaredin străinătate.

--'--'--

'Instituţia'· care'·"
Tipul*Y····· . ·VaTiita··
DeschTs·îii···· ····SOId/Valoare 'la zi
administrează şi
anul
..
adresa acesteia
BANCPOST S.A. Descoperit de
lei
2008
29.936~20lei
Agenţia Haţeg
cont (card
I
("'20.063; 80 lei)'
.-----.-----.----.
-- salarTusoţ-··
-----.--.- --.--- ..
--.-- ··---la -Ciaf:ide-lirmâi-2oli----·

'

..

---

Spărios DemisMarius) overdraft,

pentru 50.000
lei
*)Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar
sau echivalerite; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private .depensii sau alte
sisteme cu .acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente,
investiţii
directe
şi împrumuturi
acordate,
piaţăînsumată
a tuturor acestora
depăşeşte
5.000 Euro
Notă: se vor.declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent
titlu/societea in
care persoana este
acţionar sau
asociat/beneficiar
de împrumut

.Tipul*)
I

Număr de titluri/cota
de participare

dacă

valoarea

de

Valoarea· totală
la zi

____

o ••

.

NU ESTE CAZUL
*)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
echivalentul

active
producătoare
a 5.000 Euro pe an:

de

venituri

nete,

care

însumate

depăşesc

în beneficiul
bunuri,
dacă

unui

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
NU ESTE
DATORI!
Debite
(inclusiv
taxe neachitate),
terţ, bunuri
achiziţionate
în sistem
valoarea
însumată
a tuturor acestora

CAZUL.

V.

ipoteci,
garanţii
emise
leasing
şi alte asemenea
depăşeşte
5.000 Euro.

Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate
Creditor
Contractat
în anul
Scadent la
2007,
2032 (rate lunare)
B.R.D.-Groupe
cu ipotecă
Societe Generale
2008
2018 (rate lunare)
B.C.R.
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Valoare
35.000 euro
35.332,50

lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate
faţă de
val.oarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comercial.e,
regii autonome, companii/societăţi
naţionale sau instituţii publice româneşti sa~
străine, incl.usiv.burse, credite, garanţii, decontăride
cheltuieli, altele decât
cele al.e angajatorului,
a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro~

SERVICIUL
PRESTAT/OBIECTUL
GENERATOR DE VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

CINE A REALIZAT
VENITUL
1.1. Titular
Nu este cazul

1.2. Soţ/soţie
Nu es·te cazul

1.3. Copii

Nu este-cazul··
*)8e exceptează
gradul I şi al II-lea.

de la declarare

cadourile

şi trataţiile

uzuale primite

din partea

VII. Venituri ale declarantului
şi ale membrilor săi de familie,
ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr.571/2003
cu modificăril.e şi completări le ulterioare)
(
\..•.•

.

Notă' se vor declara

_--

inclusiv veniturile

CINE A REALIZAT
VENITUL

_.

1.2. Soţ,lse:t;::i:e
SPĂRIOS DEMISMARIUS

Salariu f uno't.Lona r
public
(pentru per.11.12.- .
31.12.2010
Indemnizaţie
judecător

Hunedoara

(Judecătoria

Haţeg)

(01.01.-31.12.j010)

Parchetul de pe
lângă Tribunalul
Hunedoara
(P. d.p. 1. Judecători
a Haţeg)

c=_

SERVICIUL.
PRESTAT/OBIECTUL
GENERATOR DE··VENIT

Primăria
Municipiului
Hunedoara

Tribunalul

1.3. Copii
2.1. Titular

VENIT ANUAL
ÎNCASAT
336 lei

71. 922 lei conform fişei
fiscale, col.4col.5+col.2+col.3

Restanţă parţială·din
8.880 lei hotărârile
conform fişei
judecătoreşti
fiscale, col.4irevocabile, privind col.5+col~2+col.3
--Ei3:eF>·t=l:l-:t:-i-s-a-J:.a-r-i-a-J:.e-.
pentru exerCitarea
funcţiei de procuror
în perioada
21.08.2006-31.08.2008

x

Nu este cazul
2. Venituri din activităţi

realizate in
Codul fiscal,

din străinătate

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

L .Venituri. Cl1n salarii
1.1. Titular
.spĂRros Ani-Daniela
,

provenite

rudelor de

x

X

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

independente
x

Nu este cazul

2.2. Soţ/soţie
Nu este cazul

2.3. Copii
Nu este

cazul
3. Venituri din cedarea

3.1. Titular

folosinţe.i bunurilor

Nu este cazul

3.2. Soţ/soţie
Nu este cazul

3.3. Copii
Nu este cazul
4. Venituri din investiţii

4.1. Titular
este cazu~
4.2. Soţ/soţie

Nu
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Nu este cazul
·4.3. Copii
Nu este cazul
5. Venituri

Venituri

din activităţi

6.l. Titular
..-Nu este· cazul
6.2. Soţ/soţie
cazul
..Nu este
6.3. Copii
Nu este cazul
7.

Venituri·din

x

x

X

x

x

X

x

x

X

'"

agricole

x

x
-----

- -- --_.

..

x
.

premii

X

-

X
..

..

x

X
..

de noroc

x

x

X

x

x
.

. ..

-

..........

x

- - - -- --- -

...

x

şi din jocuri

...

..

.

. .

---

x

. ......

Venituri

v

...

..

7.l. Titular
Nu este ca;ţ:ul
7.2. Soţ/soţie
Nu.este.cazuL ....__
..
7.3. Copii
Nu este cazul
B.

x

din pensii

5 .l. Titular
Nu este cazul
5.2. Soţ/soţie
Nu este cazul
5.3. Copii
Nu este cazul
6.

x

.

.

X
.

x

X

din alte surse

___
.ARr.OX.. __
l~__
Q8_8
____
lei_
In.ctemniz.aţie
___
p__
ant.ru..
__
:B__
.__
L~T.it:UJ:ar.
____ ._ ...___
A.~.J--•..E...--S
....
-Hune.doara---___
creşterea copilului
SPĂRIOS Ani-Danieta
în vârstă de până
la 2 ani
(per.01. 01.10.12.2010)
x
X
8.2. Soţ/soţie
x
Nu este. cazul
Aprox.504 lei
A.J.P.S. Hunedoara
Alocaţie de stat
8.3. Copii
pentrll copii
SPĂRIOS A.
Aprox.2.242 lei
SPĂRIOS R.
A.J.P.S. Hunedoara
Alocaţie de stat
pentru copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii
----p-e-n--:-t-r-u-·-·
lnexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data

completării:

14 iunie 2011

Semnăt:u:ra:
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DECLARAtIE

DE INTERESE

;U,~ . /

'Sr/J7.0(5. 2011

~ut.sgnmaţUL / .Subsemnata .~(1:??;(.l?~
...1:~!t.
..~.~.~!.IF4-?favând funcţia de ..t2.~:.?B.~9..p..I9.L.la
. 1.~()!/f."&.!?-:...(!'!~:'!!.:/:!:if.Nl;:!AP?~ ./ A-:f..,
CNP
.:',>
}-, '1-, /./
:'.
domiciliat'
in
.fr']I!N.: ..fh..p.1.V.~.4t4t.'-:,~
, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in
declaratii, declar pe propria raspundere:

r 1. Asociat sau actionar la societati comerciale; companii/societati

nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
-------1
UNITATEA
CALITATEA
NI. departi sociale
Valoarea totala a partilor
DENUMIRE SI ADRESA
DETINUTA
. sau de actiuni
sociale si/sau a actiunilor

·_~;;;;;;;~q;~-E~-~-~-f----~
__
-tsb.__---I1
2. caIi,tatea,de mf',~n:.bru in ~Jga~elede~onducere,
~dm,.ini~.trare sicon,~roI aleso,cie~atilor ~om-erciale, ale~egiilor
. autonome, companiilor/societatilor
naţionale, ale. instituţiilor de credit, ale grupurilor de mteres economic, ale
/
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
..
..
.
.
UNITATEA
CALITATEA!

I

C~:: ..:~~;'~~~~c---

..._..

-3-:-1. ....,

1

'

'

..

lo:'~~ .

1

1--

.

tJ
~~
d ..
.l
'b'
'......
.~.
e mem ' ru.m organe e de con ucere,a mimstrare SI contre , retn UIte sau .neretnourte, detinute m
cadrul partidelor polîtice, ful1cţia deţinuta si denumirea partidului politic
4.l. ... plJtJ 9"iF~C__

cr
4. a itatea

1

. i.

v~re~~e~e~~l~~r_~

_~!l~~T~______

3. Calitatea de membru in c·adrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale:'
-rr-r-r-r-r--r-r-r-

!.

I

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sari aflate "in derulare in timpul
exercitării functiilor, mandatelor saudemnitatilorpublice
finantate de la bugetul de stat, local si dinfonduri
externe ori încheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar /minoritar:
.
Institutia
Procedura prin
5.1 Beneficiarul de c~ntra~t: numele,contra~tanta:
. ~a.re a .fost
Tipul.
A B· I C
-- - - - ,~,..--p.r~nlIIl1eJe/clel1111111rţa..~1:a..4res<l-_'::'-::--:---"--I::..-.den.Llmlfea-sl
__:._.:-----m~reglI!:ţaJ-:--:--=-<::()ll~a<::tl.lluL.
--~:::-'---.-::-:
~.-:~:-.:_.
adresa
contractul
Titular
:
.

I

,-

r.r.c:>:

Sot/Sotie
~
'
Rude de gradul 1*1 ale titularului

~ .. ~
.. ~..~..~..~..~..~..~..~..~.~
..~..~..~..~..~..~..~..~..~~

,.

~~IV__u

Societati comerciale /persoana fizica
autorizata /Asociatii familiale j Cabinete
individuale, cabineleasociate, societati civile
profesionale cu răspundere limitata care
desfasoara profesia de avocat / Organnizatii
neguvernamentale / Fundatii / Asociatii *2)

~~/=~~--~~~~~~,~L-~~---------+--r--+

*1) Prin rude de gradul 1se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta
*2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, sotul /
sotia si rudele de gradul 1 obtin contracte, asa cum sunt definite la pct. 5
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A - Data încheierii contractului; B - Durata contractului; C - Valoarea totala a contractului
Prezenta declaraţie constituie act public si răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitate a sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării:

/4. De, ,)0/1.

Semnătura:

