
DECLARAŢIE DE AVERE 

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL 
GĂITAN ADRIAN CONST N 
PERSOANĂ RESPON,.,,., ... .,..lml' 

Subsemnatul CHIRILAŞ TIBERIU NICOLAE, având funcţia de PRI~ , la 
ULUI, CNP-domiciliul Comuna Vama Buzaului, sat 
judeţul Braşo~vederile art. 292 din Codul penal privind 

pe propria răspundere, că împreună cu famil' 1 rl~ţi n llrm<'>tMrPl P · 
1 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acest ra.Nr. _d -'-'-----

1. BUNURI !MOBILE w O 5. IUN. Z015 
1. Terenuri ~ 
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări ~~CJNYNA V~ BUZĂULUI 

Adresa Categoria' 

Vama Buzăului intravilan 
Prejmer intravilan 
Vama Buzăului intravilan 
Vama Buzăului intravilan 

Vama Buzăului agricol 

Vama Buzăului agricol 

Vama Buzăului forestier 

Anul Cota .!!!tir~_...... · V '"'"''v~..~ IJV'-'IUI 

Suprafata parte d~bâ~'dl~ T1tularul2 
dobândirii 

2006 
2006 
2006 
2007 

2010 

2012 

2012 

997,03 mp 111 
700,74 mp 1/1 
5.800 mp 111 

1.068,12mp 

15.857,1mp 

29.500,0mp 

157.000, Omp 

Cumpărare 

Cumpărare 

Cumpărare 

Cumpărare 

Chirilaş Tiberiu Nicolae 
Chirilaş Tiberiu Nicolae 
Chirilaş Tiberiu Nicolae 
Chirilaş Tiberiu Nicolae şi 
Chirilaş Monica Elena 

Cumpărare Chirilaş Tiberiu Nicolae şi 
Chirilaş Monica Elena 

Cumpărare Chirilaş Tiberiu Nicolae şi 
Chirilaş Monica Elena 

Cumpărare Chirilaş Tiberiu Nicolae şi 
Chirilaş Monica Elena 

Declar cumpărarea dreptului de proprietate a unui teren fâneaţă conform contractului de vânzare-cumpărare de 
drepturi autentificat cu nr. 916115. 06.2 O 1 O. 

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; {2) forestier; (3)intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află În circuitul civil. 

2 La" Titular " se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în 
cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
Notă: se vor declara inclusiv cele a ate În alte ţări. 

Adresa 

Vama 

Vama 

B ... 

Categoria' 

Casă de 
locuit 

Spaţii 

comerciale/ 
de producţie 

Anul 
dobândirii 

2011 

2012 

Suprafata 

180 m.p. 

311,25 
m.p. 

Cota 
arte 

Modul de 
dobândire 

Construire 

Cumpărare 

Titularul2 

Chirilaş 

Tiberiu 
Nicolae şi 
Chirilaş 

Monica 
Elena 

Chirilaş 
Tiberiu 

Nicolae şi 
Chirilaş 

Monica 
Elena 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie 

2 La" Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar În 
cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari/or. 
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COPIE CONFORM ~NALUL 
II. BUNURI MOBILE GĂITAN ~IN 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, ia llt~ ... ,..ff.~b ~ 'l':LĂde 

t A • 1 ~ . . t . . t 1 . . . T 77 r-'f~ 7 transport care sun supuse mmatncu arn, po nv1 egn 1 \P'f 1 

Natura Marca Nr. bucăţi Anul de ~O'dul de db.lfiindire 
fabricaJie 

Autoturism DACIA 1 2004 Cumpărare 

Autoturism OPEL 1 2001 Cumpărare 

Auto basculantă Roman 8,5T 1 1980 Cumpărare 

2. Bunurile 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 sau 
altele asemenea, a căror valoare 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 Valoare estimată dobândirii 
...... ...... 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO 
FIECARE, ŞI BUNURI !MOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

Natura bunului Data Persoana către Forma înstrăinării Valoarea 
înstrăinat înstrăinării care s-a înstrăinat 

Masă lemnoasă 20.02.2015 Chirilaş Monica Contract de 195.520,00 lei 
răşinoase şi fag - pe Maria căsătorită vânzare .. 

cu Chirilaş Radu cumpărare plClOf 
Viorel 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1s1re şi 

investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 Euro 
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează Tipul· Valută Deschis în anul Sold/valoare la zi 
şi adresa acesteia 

* Categorizle mdLCate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (mclustv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; 
(3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara 
cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 
Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlul societatea în care persoana este Număr de 
Tipul' titluri /cota de Valoare totală la zi 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut participare 
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* Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, ob/J 
sociale în societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate in nume personal. 

lli}~if,qf>J5Qffli~~~{!ŞJ&1WbMJL 
GAITAN ADRIAN CONSTANTI 
PERSOANĂ RESPONSA L 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc ee 
pe an: 
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi 
alte asemenea bunuri, dacă valorea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro. 
Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor 
Contractat 

Scadent la Valoare 
în anul 

Chirilaş Radu Viorel 2013 2017 20.000,00 Euro 

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 
. d" "d 1" d t 500 E * m IVI ua a epaşeş1 e uro 
Cine a realizat Sursa venitului: nume, adresa Serviciul prestat 1 obiectul Venit anual 

venitul generator de venit încasat 
1.1. Titular ----... --:....---

1.2. Soţ/soţie ------... - ---1.3. Copii ------... ----*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din patrea rudelor de gradul I şi al II-lea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În 
ultimul an fiscal Încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 
M V d 1 . 1 . . "/ . d' ota: se vor ee ara mc us1v vemtun e provemte m stramatate. 

Cine a realizat Sursa venitului: nume, adresa Serviciul prestat 1 obiectul Venit anual 
venitul generator de venit încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 
Chirilaş Tiberiu Primăria comunei Vama Venituri din salarii 38.672,00 lei 
Nicolae Buzăului, str. Principală, nr. 425 
1.2. Soţ/soţie 
Chiri laş Monica Agenţia Judeţeană pentru Plăţi ş i Indemnizaţie creştere copil 16.896,00 lei 
Elena Inspecţie Socială Braşov Alocaţie de stat pentru copii 
1.3. Copii 
Chirilaş David Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Alocaţie de stat pentru copii 
Tiberiu Inspecţie Socială Braşov 

Chirilaş Tudor Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Alocaţie de stat pentru copii 
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COPIE CONFORM-CU_OR!GINAIIfl 
Constantin Inspecţie Soc ială Braşov GAITAN ADRIAN r.nrv~ ·r:. M'fW/ 
2. Venituri din activităţi independente PERS )ANĂ ~F~PnNi ~-~~" 
2.1. Titular 1 

L'i 
f// V 

... 1 / ' 
2.2. Soţ/soţie 11 

V ... 
3.Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 
... 
3.2. Soţ/soţie, etc 
... 
4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 
... 
4.2. Soţ/soţie 
... 
5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 
... 
5.2. Soţ/soţie 
... 
6.Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
Chirilaş Monica Agenţia de Plăţi şi Intervenţie Subvenţie 12.100,92 lei 
Elena pentru Agricultură 
7.Venituri din premii şi .iocuri de noroc 
7.1. Titular -------~ ... 
7.2. Soţ/soţie ----... ----7.3. Copii ---- ...... ...... 
. .....----- ...... .... .. . ..... 
8.Venituri din alte surse 
8.1. Titular --------f--... 
8.2. Soţ/soţie ----... ----8.3. Copii -----L_-.-----

. . . . . . . 
Prm famzlte se mţelege soţul/soţw ŞI copu m zntreţmerea acestora . 

2 La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor propii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în 
cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

Data completării: 

05.06.2015 
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