
DECLARAȚIE DE AVERE 

Subsemnatul,GROSU I. IOAN, având funcția de referent de specialitate la 

Primaria Vetis 

, domiciliul in Satu Mare 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că 

împreună cu familial) dețin următoarele: 

* l) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări. 

 

eg 

Anul ba 
n•ii 

 otaarte 
do ândire 

Tâțularulî) 

Satu Mare intravilan 2000 532mp 

 

mostenire 

Grosu 
Angelasotie 
1/1 

       

       

       

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări. 

resa s 
 mu 

Suprafața 
Cota 

arte 

edul 
obând* 

•tuiarul? 

Satu Mare Casa de 
locuit 

2000 100mp 
 

mostenire 
Grosu Angela 
sotie 1/1 

Petrosani 
Apartament 2005 52mp 

 
mostenire 

Grosu 
AngelaSotie 1/1 

       

       

* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de 

1 

producție. 

  

¯iEȘl 
Ziua . 

VETIȘ 

CC 

  



*2) La " Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace 

de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

atura  Ni'. de bucăț'  Ânuld fa ricație  dp dÔbândire 

     

     

     

     

     

     

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de 

artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror 

valoare însumată depășește 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

e c Iere suma A uv bândłru loarea estim t 

   

   

   

   

   

III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate 

în ultimele 12 luni 

a ura bu  ui 

î s răină '1 
tre car -a Fo ina 

răinăVi 
a oa ea 

       

       

IV. Active financiare 

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și 
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro 

NOTĂ: 



Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate. 

Instituțța egre a' miniStrează 

i r s a este' 

 
QValuta  Deschis în mil Sold/ al are a ZI 

     

     

     

     

     

     

     

*Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a 
tuturor acestora depășește 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate. 

Emite 

ac io a 

1  societatea î a so a 

e e 1 
peeana st 

 Nu 

o 
ăr a tțtlur 

ici are 
loa ea o a ă la i 

         

         

         

         

         

         

*Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni 

sau părti sociale în societăti comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de 
euro pe an: 

Nu e cazul NOTĂ : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro 

NOTĂ: 



Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor ont actat î  SÎadenťla Valoare 

    

    

    

    

    

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din 
partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale 
sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, 
altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro* 

ine afrea łzatv ni ul 
Surs 

n 

en ul Servłcłu  re at/ bieĆ ul it enit 
In asa 

1.I. Titular      

      

I .2. Soț/soție      

      

1.3. Copii      

      

*Se exceptează de la declarare cadourile și tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-Iea 

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare) 

4 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

 ine a realiză  u 
Sursa venitu ui, numele, 

adresa 

eryiciul presta 9Yieciul 

enerator de venit 

enitul anu I 

încasac 

I. Venituri din salarii    

1.I. Titular    

Grosu Ioan Primaria Vetis 
Referent de specialitate 

superior 
51.085 

I .2. Soț/soție 

Grosu An ela 

SC Samsuin Land SRL Satu 

Mare 
Economist 20.400 

    



1.3. Copii    

    

2. Venitużi din activităť 

independente 

   

2.I. Titular    

    

2.2. Soț/soție    

    

3. Venituri din cedareafolosmtei  bunurilor   

3.1. Titular    

    

3.2. Soț/soție    

    

Venituri din investirii    

4.1. Titular     

     

4.2. Soț/soție 
    

     

5. Venituri din ensii   

5.1. Titular     

Grosu Ioan    27.270 

5.2. Soț/soție     

     

6. eniturivdi activități ugric e   

6.1. Titular     

     

6.2. Soț/soție     

    

realizat venitul 
 s  

m 

Itu i: ervicA prestat/obiectul, 

eneradordÔvenit 
Veni ulanual 

încasa 

7. Venituri din premii și din 'Ocuri de no oc    

7.I. Titular      

      

7.2. Soț/soție      

      

7.3. copii      

      

8. Venituri din alte s rse    

8.1. Titular      

      



8.2. Soț/soție      

      

8.3. copii      

      

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menționate. 

 Data completării Sem ă ura 

11.06.2020 
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