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DECLARAŢIE DE AVERE
CONFORM 

CU ORIGINALUI
2 7  MAI. 2021

Subsemnatul.__(a) , NEDELEA V. VASILE,
I .... , Iar) ^Poliţia

domiciliul..................
.......................... , cunoscând prevederile art.326 din Codul penal p
pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele :

având funcţia de 
Locală Braşov, CNP

■ivind falsul în declaraţii, declar

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Catego
ria*

Anul
dobândirii Suprafaţa Cota Modul de 

dobândire Titularul2
'' h'CVc'ri) U / o ,
M Ă .■'V V . i ) A x ’ r ’/ n ¡ÍM fo CV)CL r—' S 1__-n irr f S .  ţ .1 :S "Ţ ' T PJpCL,
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A" ^  ------

Categoriile indicate simt: (1) agricol; (2) forestier; 
extravilane, dacă se află in circuitul civil

(3)intravilan; (4) lue u apă; (5) alte categorii de terenuri

2. Clădiri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţării

Adresa sau zona Catego
ria*

Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

m te
Modul de 
dobândire Titularul2
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H .... UP ñ'fl T o  kí ^ WOf ) Ca? ct 7

?------------------

—
Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacar 'ă; (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 proprietarul ¡¡(titularul, soţul/soţia, copilul), iar în 
cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalu >e, iahturi şi alte mijloace de

Natura
_n _______

Marca Nr. bucăţi Anul de
iţie

Modul de dobândire

îM c S r M ) ___ /ff lg Qjp/CL

/ ( p o l 0^ 1  (p
N m u i ă z N - i , / j n O P é C L ,

--------^



2. Bunuri sub formă de metalelpreţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror 
valoare însumată depăşeşte 5.01)0 de euro

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul peclarării

Descriere sumar Anul
dobândirii Valoare estimată

------

--- -

III. BUNURI MOBILE, k  CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 DE EURO 
FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului 
înstrăinat

Da
înstră

ta
nării«ar----

Persoana către 
care s-a Forma înstrăinării Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARI

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

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia

1  . . . .  .  «AI Tipul Valută Deschis în anul Sold/valoare la zi

;

"■ categoriile maicate sunt: (tj contfurent sau echivalente (mciusiv caraj; (/) uepozit oancar sau ecnivaiente;
(3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declare 
cele aferente anului fiscal anterior). 1

2. Plasamente, investiţii direfcte şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 51)00 de euro

Emitent titlu/ societatea în cai 
acţionar sau asociat/beneficia

e persoana este 
r de împrumut Tipul"

Număr de 
titluri /cota de 

participare
Valoare totală la zi

1 < —
CU OrS aÍ o i  I

— •---
*  Categoriile indicate sunt: (l) li cutii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi 
sociale în societăţi comerciale; (3) mnprumuturi acordate în nume personal



j .  Alte active producătoare de venituri nete, care însumate d< 
euro pe an:
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri a 
alte asemenea bunuri, dacă valorea însumată a tuturor acestor;
Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

păşesc echivalentul a 5.000 de

Creditor Contractat 
în anul Scadent la Valoare

r-------------------

____
_ _ _ _ --------- — -— ^

hiziţionate în sistem leasing şi 
depăşeşte 5.000 de euro.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit 
de valoarea de piaţă din partea unor persoan 
comerciale, regii autonome, companii/ societăţi 
publice româneşti sau străine, inclusiv burse, creld 
de cheltuieli, altele decât cele ale angajato

sau subvenţionate faţă 
organizaţii, societăţi 

naţionale sau instituţii 
ite, garanţii, decontări 

ului, a căror valoare

Cine a realizat 
venitul Sursa venitului: nume, adresa Serviciul prei 

generatoi
tat / obiectul 
de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular
...

^  —
............." ->

1.2. Soţ/soţie
...
1.3. Copii
... c

*  Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din patrea r ielelor de grad I şi Il-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să 
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art.41 din Leqe 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulteri
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate____________________

de familie, realizate în 
îa nr.571/2003 privind 

oare)

Cine a realizat 
venitul Sursa venitului: nume, adresa Serviciul preş t: 

generatoi
at / obiectul 
de venit

Venitul anual 
încasat

l.Venituri din salarii
1.1. Titular
NEDELEA
VASILE

V. POLIŢIA LOCALA BRAŞOV 
STR. N. BĂLCESCU, NR. 62-64

POLIŢIS 
SALARIU + NORMĂ

LOCAL 
“ DE HRANĂ

1.2. Soţ/soţie

L . <£L-O®o It)
1.3. Copii

2.Venituri din activităţi independente r
2.1. Titular

~r
cu o r ig in a l u l

ñrniJm
2.2. Soţ/soţie



3.Venituri din cedarea folosinţe: bunurilor
3.1. Titular
• • •
3.2. Soţ/soţie, etc k T 7  '
• » «
4.Venituri din investiţii
4.1. Titular
M.
4.2. Soţ/soţie
« • • /
5.Venituri din pensii /
5.1. Titular
• • • v---.--
5.2. Soţ/soţie
• • «
6.Venituri din activităţi agrico
6.1. Titular -—  —------
...
6.2. Soţ/soţie m .......
• • « __
7.Venituri din premii şi din joci ri de pur
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie • ------------
• ••
7.3. Copii
...
8.Venituri din alte surse r* —-—

8.1. Titular 1
• ••
8.2. Soţ/soţie
• ».
8.3. Copii
...

Prezenta declaraţie constituie act pub ic şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet 
al datelor menţionate.

Data completării: Semnătura:



Subsemnatul 

domiciliat în

DECLARAŢIE DE INTERESE

VASILE, având funcţia de
Braşov, CNP

1 . Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, ii 
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguve

stituţii de credit, grupuri de interes 
namentale:

Unitatea
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută Nr. de părţi soci; 
de acţiuni

le sau Valoarea totală a părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1.1. ... yt
. ......

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale’s 
autonome, ale companiilor /societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, al 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

tcietăţilor comerciale, ale regiilor 
grupurilor de interes economic, ale

Unitatea
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea
beneficiilor

2.1. ... --------  — ... -....- *
-------------

........... .........  ....................
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

3.1.....

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, ret 
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea'jîârtidului politic:

ibuite sau neretribuite, deţinute în cadrul

4 .1 . ...

_________________________________________________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consuitSmţăŢuridică, consultai 
în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate 
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul i

ţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare 
le la bugetul de stat, local şi din fonduri 
ste acţionar majoritar/minoritar:

5.1 beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ 
denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea 
şi adresa

Procedura 
prin care a fost 

încredinţat 
contractul

Ti
contri

ul
îtului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoa
rea

totală a 
contrac 
-tului

Titular............
Soţ/soţie...........

C .......... "
.............. — ------

Rude de gradul 11) ale titularului _____ ------

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizatâ/Asociaţii familiale/Cabine 
individuale, cabinete asociate, societ 
civile profesionale sau societăţi civili 
profesionale cu răspundere limitată c 
desfăşoară profesia de avocat/Organi 
neguvernamentale/F undaţi i/Asociaţil

te
iţi
>
are
zaţit
v-—

cunoscând

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendantă. 
21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin cal 

gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct.5.Nu se declară contractele societăţilor comeri 
soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de rr

itltea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de 
c ile pe acţiuni la care declarantul împreună cu 

no|ul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legi 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

CONFORM 
CU ORIGINALUL^
---- irm w g i

Denale, pentru inexactitatea sau

Semnătura:


