
  

nr.23-a din 27 mai 2015 

DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

Subsemnatul IACOVIŢĂ GH.TRAIAN, având funcţia de inginer şef- Șef Serviciu cadastru, 
la OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BISTRIŢA – NĂSĂUD, C.N.P. 
1541114060781, domiciliat în municipiul Bistriţa, str. Calea Moldovei, bloc 8, sc.B, et. IV, ap.24, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia, deţin următoarele: 
 

I. Bunuri imobile 
 

1.Terenuri 
Adresa sau 
zona 

Cate-
goria 

Anul  
dobândirii 

Supra- 
faţa  
 mp 

Cota 
 parte 

Modul de 
dobândire 

 
Titularul 

Extravilan 
Bistriţa 

 
1 

 
2004 

 
1400 

 
1/2 

 
cumpărare 

Iacoviţă Traian- 1/2  
Iacoviţă Mărioara Zamfira- 1/2 

Intravilan Cociu 3 2007 960 1/1 reconstituire Iacoviţă Mărioara Zamfira 

Extravilan 
Şintereag 

1 2007 5800 1/2 donaţie Vlasin Pompei- ½- fratele soţiei 
Iacoviţă Mărioara Zamfira- 1/2 

 

 

2. Clădiri 
Adresa sau 
zona 

Cate-
goria 

Anul  
dobândirii 

Supraf. 
  mp 

Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 

Bistriţa, Calea 
Moldovei, bloc 8, 

sc.B, ET. iv, ap.24 

Ap. cu 2 
cam. 
1 

 
1992 

 
60 

 
1/2 

 
cumpărare 

Iacoviţă Traian- 1/2  
Iacoviţă Mărioara Zamfira- 
1/2 

 
Loc. Cociu, nr. 
280 A 

 
2 

 
2009 

 
144 

1/1  
edificare 

Iacoviţă Mărioara Zamfira 

 

II. Bunuri mobile 
 

1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii: 

Natura Marca Buc. Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

autoturism Dacia LSDAA 1 2005 cumpărare 

autoturism Volkswagen Polo 1 2006 cumpărare 
 

 2.  Bunuri sub formă de metale preţioase, 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 5.000 Euro. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată 

- - - 
 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 Euro fiecare, şi bunuri imobile 

înstrăinate în ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea 

- - - - - 
 

IV. Active Financiare  
 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de 

economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 Euro 
Instituţia care administrează  
şi adresa acesteia 

Tipul Valuta Deschis în anul Sold / valoare la zi 

 -   -  -  -  - 



  

     
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 
Emitent titlu / societatea în care 
persoana este acţionar sau 
asociat / beneficiar de împrumut 

 
Tipul 

Număr de titluri / cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc 

echivalentul a 5.000 Euro pe an:      

 -   nu  este  cazul  - 
 

V. Datorii 
  Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în 

sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora 

depăşeşte 5.000 Euro. 
Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

 -  -  -  - 
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea 

de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, 

companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv 

burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: nume, 

adresa 
Serviciul prestat / obiectul 
generator de venit 

Venitul anual încasat 

1.1. Titular  -  -  - 
 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an 

fiscal încheiat (potrivit art.41 din Legea 571/2003-Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare). 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: nume, 

adresa 
Serviciul prestat / obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat   

1. Venituri din salarii    

1.1. Titular 
IACOVIŢĂ TRAIAN  

O.C.P.I. B-N   
str. N.Titulescu, nr. 50A 
Bistriţa 

Șef serviciu- venit din salar 
- norma de hrană 

48.168 lei 
8.760 lei 
 

1.2. Soţie 
IACOVIŢĂ MĂRIOARA 
ZAMFIRA 

O.C.P.I. B-N   
str. N.Titulescu, nr. 50A 
Bistriţa 

Referent- venit din salar 
- norma de hrană 

20.748 lei 
6.570 lei 

2. Venituri din activităţi 
independente 

-   

3. Venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor 

-   

4. Venituri din investiţii -   

5. Venituri din pensii -   

6. Venituri din activităţi 
agricole 

-   

7. Venituri din premii şi 
din jocuri de noroc 

-   

8. Venituri din alte surse -   
 

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

 
Semnătura, 

Data completării:  
27 mai 2015 
 

 


