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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subscmnatul(a) Baciu Ana Cristina, având func!ia de director de departament, la 
Departamentul de Asistenta Sociala, CNP  domiciliul com. Baciu  cunoscând prevederile art. 326 din 
Codul �al privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, cil împreuni! cu familia• I) deţin 
unnltoarele: 
• 1) Prin familie se ln)clege so)ul/sotia şi copiii afla)i în lntrejinerea acestora. 

I. BUNURI IMOBILE

I. Tcre■uri

Noto: se vor declara inclusi• <:<!le aflate fn o/te tdri 
Adresa Categoria• A.ul Supnf'aţa Cota-pute Mod■lde Tlluland•2) 

sau :r.oaa dobiadirii doblndlre 
Com. I 2010 3 ha 9.300 1/8 mostenire Halmajan Laura 
Cojocna mp 1/8, Chira Susana 

1/4, Torja Petru 
1/4, Simionas 
Maria 1/4 

Corn. 3 2010 1.505 mp 1/8 mostcnire Halmajan Laura 
Cojocna 1/8, Chira Susana 

1/4, Torja Petru 
1/4, Simionas 
Maria 1/4 

Corn. 3 2017 200mp 1/1 cumparare Baciu Ana Cristina 
Baciu 
Morlaca 3 2006 l400mp 1/4 cumpararc Baciu Ciprian I /4, 

Mih Viorel 1/4, 
Mih Codruta 1/4 

. .  .. 
• Cotegomle ind1co1e sunt: (I) agr1col; (2) foresner; (3) ,nrravi/an; (4) luciu apă; (5) alte calegom de terenuri 
extravila11e, ducd se afid În circuitul cMI 
•2) La "Titular" se mcn)ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. so1ut/so1ia. copilul), 
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clidiri

Nota: .,e vo,- declara i11clusiv cele aflate în alte /ări 
Adresa Categoria Anul Suprafaţa Cota•parte Modul de Titularul•2) 

sau zona • dobindlrii dob6ndire 
Baciu 2 2017 120mn 1/ 1 cum"""'"' Baciu Ana Cristina 
Morlaca 3 50mn 1/4 cumDarare Baciu C inrian 1/4, 



I I 
Mih Viorel 1/4, 
Mih Codruta 1/4 

• Categoriile indicate .tuni: (/) apartament; (2) cos/J de locuit; (3) cos6 de vocan/6; (4) spa/ii comercialei de 
produc/ie 
•2) La "Titular" se men)ionea.zA, în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, so)ul/so)ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

li. BUNURI MOBILE 
I. A•tovebic•le/ autoturisme, tractoare, maşiai agricole, şalupe, iabturi şi alte mijloace de 
transpor1 care sunt Hpase lnmatricullril, potrivit legii 

Natura Marca Nr.dt Anuldt Modul dt doblndlrt 
bHiti fabric:atie 

autoturism Fiat Linca I 2008 Cumoarare 
autoturism Ooel Kadett I 1938 Cumpararc 

2. Bu■■ri sub fonnl de metale preţioase, bijuterii, obiecte de arti ,1 de calt, colecţii de artl şi 
aamismaticl, obiecte care fac parte din .-trimo■i•I caltaral ■afional su aniversai sau altele
aseme■ea, a dror valoare t■samatl deplşeşte 5.000 earo. 
Noto: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indifeunt dodl se oj16 sau nu pe teritoriul Rom611iel 
Io momentul declarării 

Descriere sumari 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE J.000 EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE fN ULTIMELE 12 LUNI 

Natura bu■ulul Data lnstrilnirii Ptnoana dtrt Fo rma Valoarea 
instriinat care 1-a inslrilnat instriidrii 

. . . . 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

I .Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi Investire, 
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea tnsumatl a tuturor acestora de�e 5.000 euro 
Nota: se vor dec/oro iflclusiv ctle aflate în băflci sau iflstitu/ii monciore difl str6/'1ătote 
Instituţia cart adm inistreazi Tipul* Valuta Dachls Sold/ valoare I• zi 

şi adresa acesteia ta anul 
BCR I Lei 1999 22.035 
BCR I Lei 2012 1.142 
BCR 2 Lei 2010 14.592 
BT I Lei 2014 900 
NN 3 Lei 2007 26.000 



• Categoriile indicate sunt: (I) Cont curent sau echivalente (inclusiv card);(]) Depozit bancar sau echivafrnte; 
(3) Fonduri de im-estilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasameate, investitii directe şi împrumuturi acordate, daci valoarea de piaJi iusumati a 
tuturor acestora depişeşte 5.000 euro 

'ota: se vor ec ro inc usiv irrveslitil e si r,articioări e m străinătate d la l • 

Etnitut titlu/ socic:tatc:a în care Tipul• N■mlrde Valoare totali la zi 
persoana eslt acţioaar sau asodat/ dU■ri/ Cota de 

bendlcillr de îaorum■t nartidnare 
. . . 

• Categoriile indicate sunt: (I) Hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, ob/igatiuni); 
(1) Ac1iuni sau p6r1i sociale in socletllli comerciale; (J) ÎmprumUhlrl acordate in nume personal. 

3. Alte active prod11cltoare de ve■ituri 11ete, care i11samate depişqc ecltlvaleatlll a 5000 de euro

pe-■: 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

V.DATORII 
Debite, Ipoteci, garaafii emise în beaeflclul ■Hi terJ, b■Hri achiziJioaate ia sistem leaslng şi alte 
asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora depişeşte 5.000 euro 
Nota: se vor declara inclusiv na.rive/e financiare acumulate in strlllnlltate 

Crtditor Contr11ctat Scadent la Valoare 
ia anul 

. . . . 

- --· 

VI. Cadouri, servicii sau ava■taje primite gratuit sau subve■fionate faJi de valoarea de plafi, 
din partea unor penoane, organizaJil, societifl comerciale, regii autonome, companil/societAJi 
nafionale sau i■stituţii publice romiaeşti sau strii■e, i■clusiv burse, credite, gara■tii, decontiri 
de cheltuieli sau alte uemeaea, • dror valoare individuali depqeşte 500 Earo• 
• Se excepreazlJ de la declarare cado11r//e şi trataţiile UZ11ale primite din partea rudelor de gradul I şi li. 

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA SERVJCIUL VENITUL 
VENITULUI: PRESTAT/ ANUAL 

NUME, ADRESA OBIECTUL ÎNCASAT 
GENERATOR DE 

VENIT 
I.I. Titular . . . 

... 

l.l. Sot/ sotie . . . 

... 

1.3. eonii . . . 

... 

VII. Veaituri ale declarantului şi ale membrilor sii de familie, realizate ia ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art.61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiSClll, cu modificlrile şi 
completirile ulterioare) 

' d 1 1 d hota: se vor ec ara inc usiv venituri e r,rov�nite in străinătate 
CINE A REALIZAT VENITUL SURSA SERVICIU VENITUL 

VENITULUI: PRESTAT/ ANUAL 
NUMELE, ADRESA OBIECTUL ÎNCASAT 

GENERATOR 



DE VENIT 
I. Venituri din salarii 
1.1. Titular UBB. FSAS Cadru didactic I I 1.839 

(nonna de baza, 
--

nlata cu ora) 
... 

I .2 Sol /Solie . . . 

... 

1.3. Copil . . 
... 

2. Venituri din actMtltl lndeoendentc 
2.1. Tihllar . . . 

Mo 

2.2Sotr.,oue 
... 

3. Venitori din ced1ra foloslntei bunurilor 
3.t. Titular . . . 

... 

3.2 Sol /Sotie . . . 
... 

4. Venituri din lnvestitii 
4.1 Tit■lar . . . 
... 

4.2. Sat/ Sode 
... 
5. Ve■ituri din oeosii 
5.1 Tlt11lar . . 
... 

5.2. Sotl Sotle . - . 

... 

6. Venituri dia aclivitili urirole 
6.2 Titular - - -
... 

6.2. Sotl Sotie - -

... 

7. Ve■ituri din p�mii si din Jocuri de noroc 
7.1 Titular 
... 
7.2. Sotl Sotie 
... 

7.3. Copil 
... 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular - - -

... 

8.2. Sotl Solit- - - -

... 

8.3Conii - -
... 

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

Data completării: 
14.05.2020 


	Baciu Ana-Cristina_DA



