
ŞCOALA GIMNAZIALÂ . FOGARASYMIHALY•
GHEORGHENI .

Nr.;n'6 l ;? q .
ziua luna {?.2 anul.~4( •

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, __GĂLLA. ARPAn , având funcţia

de nlRECTOR.____ la SC.GIMN."FOGARASY MlHALY" GHEORGHENI ,

CNP , domiciliul GHEORGHENI,

cunoscând preveder ile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere

că Împreună cu familia l) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
1. Bunuri imobile
1. Terenuri

J NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

GHEORGHENI , KOSSUTH CONTRACT
INTRAVILAN 1997 5000 M2 100% VANZARE· GALL ARPAD

LAJOS 157
CUMPARARE

GHEORGHE N1, KOSSUTH CONTRACT
INTRAVILAN 1997 24200 W 100 % VANZARE · GALLARPADLAJOS 159

CUMPARARE

GHEORGHENI, KOSSUTH
CONTRACT

INTRAV ILAN 2008 5OOM2 100% VANZAREI GALLARPAD
LAJOS 161

CUMPARARE
CONTRACT

LAZAREA 1473 AGRICOL 2012 10,02 ha 100 % VANZAREI GALL ARPAD
CUMPARARE

GHEORGHENI, KOSSUTH
CONTRACT

AGRICOL 2015 20,76 ha 100 % VANZAREI GALLARPAD
LAJOS 157

CUMPARARE

" Categoriile indicate sunt: (1) agricol ; (2) forestier; (3) intravilan ; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se afl ă 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 aflate în alte ţări.
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GHEORGHENI, KOSSUTH LAJO S 157
CASA DE

CONTRACT

LOCUIT
1997 187 m2 100% VANZARE GAL L ARPAD

CUMPARARE
GHEORGHENI , KOSSUTH LAJOS 159

CASA DE
CONTRACT

LOCUIT
1997 50 m2 100% VANZARE GALLARPAD

CUMPARARE
GHEORGHENI , KOSSUTH LAJO S 161

CASA DE
CONTRACT

LOCUIT
2008 30 m2 100% VANZARE GALLARPAD

CUMPARARE
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* Categornle indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţn comerciale/de
producţie.

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

GHEORGHENI, CART. FLORILOR 50/C/3
CASA DE

CONTRACT

LOCUIT 2007 76m2 100% VANZAREI GALLARPAD
CUMPARARE

GHEORGHENI, STADIONULUI 7 SPATII CONTRACT
COMERCIALEI 2011 832 m2 100% VANZAREI GALLARPAD

PRODUCTIE CUMPARARE
LAZAREA 1473 SPATII CONTRACT

COMERCIALEI 2013 45m2 100% VANZAREI GALLARPAD
PRODUCTIE CUMPARARE.. ..

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

AUTOTURISM TOYOTA 2006
CONTRACT VANZAREI

CUMPARARE

AUTOTURISM SKODA 2006
CONTRACT VANZAREI

CUMPARARE

AUTOTURISM NISSAN 2006
CONTRACT VANZAREI

CUMPARARE

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 depăşeşte5.000 de euro

NOTĂ :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

(

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

IV. Active financiare
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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 de euro

NOTĂ:

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

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
r rhivalente: (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu

umulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă ' însumată a tuturor
acestora depăşeşte5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

ACTIUNI SAU PARTI
SOC . IN SOC.COM

100% RON

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni) ; (2)
actiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

- )
-,..... 3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 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 valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate ;

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţ~i, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi nationale .sau
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instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individualădepăşeşte500 de euro*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al ll-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completăriie ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate .

1.1. Titular

GALLARPAD

1.2. Soţ/soţie

GALL ILDIKO

1.3. Copii

SALARIU

SALARIU

DIRECTOR

PROFESOR

61.907 RON~ .

40.846 RON

2. V~nituri din dctivit ăţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3.2. Soţ/soţie
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4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

Venituri din activităţi agricole
,..

,
0.1 . Titular

6.2 . Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc >7

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

-. Venituri din alte surse .,,... .
408.1. Titular

8.2. Soţ/soţie .

8.3. Copii

GALL NORAIGALL ARPAD STATUL ROMAN ALOCATIE COPIL 2568 RON

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

Data completării

........ .10.06.2021 .
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ "FOGARASYMiHALY"
GHEORGHENI

Nr. inreg .........•......I~.Q. .
Ziua..'-Q.. ,una :?f anu~,d.{ .

DECLARAŢIE DE INTERESE ,

Subsemnatul/Subsemnata,
de DIRECTOR

CNP

GĂLL Ă. ĂRPĂD , având funcţia

la SC.GIMN. "FOGARASY MIHALY" GHEORGHENI

, domiciliul GHEORGHENI~

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1 GALL ARPAD 1.1. , LAZAREA NR. 1473
I

Calitatea deţinută

ASOCIAT

Nr. de părţi

sociale sau
de acţiuni

1; 200

Valoarea totală a
părţilor sociale

. şi/sau a acţiunilor

200 RON

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. S.A. SPICUL DE AUR- GHEORGHENI
2.2.

Calitatea deţinută

PREŞEDINTE

Valoarea beneficiilor

5.1 Beneficiaruldecontroct numele,
JIffiumele/denumireaşi adresa

Proceduraprin
caeafos
îraOOinţat

1

Valoorea
totalăa

cootroctu1ui



, . afresa controctul
Titular .... ........_.

Sot/9Jtie .... .... .. ...-

Rudedegralul II) ale titularului
....... .. . ..

Societăţi ccrrerciale/Persoenăfizică

autori.zatăIAsociaţii familiale/Olbinete
individuale,cabineteasociae, metăţi
civileprofesionalesai 9Jcietăţicivile
profesknaleal răsp.nxlerelimitatăcare
desfăşoeră profesiadeavocati CXgpnizaţii ,

tale/FllJldatiiI~ I
..!..-

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă ş i copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţi lor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţi i, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

....10.06.2021.......
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