
Su bsemnatul/Subsemna ta,
d e directo r adjunct

ŞCOALAGIMNAZIALĂ . FOGARASYMIHÂLY "
GHEORGHENI

Nr. ln r~g ~~ ,""

llua,A.~.. luna J?9. anur:k),{

DECLARAŢIE DE INTERESE

LAzĂR NORA , având funcţia

la SCOALA GIMN. "FOGARASY MIHAL Y"

C NP , domiciliul _GHEORGHENI, str.
.Jud, Harghita

cunoscâ nd prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria r ăspundere:

1. Asocia t sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţinaţiOllale, ihstituţii de' 'cr edit, gl'Upuri de
interes economic, precum şi membru În asociatii, fundaţii sau alte' OI'ganizaţii neguvernamentale:" :8

i,.
\"

Unitatea
Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea ş i adresa -
Calitatea deţinută socia le sau părţilo r socia le

de acţiuni şi/sau a acţiunilo r

. 1. . . ...

2, Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor conlercialet âle
regi ilor autonome, ale companiilor/societătilor naţio~nale, ale i."stituţiilorde cre~it, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundaţiilorori ale altor ol1!anizaţiineguvel'l1amentale:

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor

- denumi rea ş i adresa -
2 1. ..

..

~. ~alita tea de membru În cadrul asociaţiilororofesionalesi/sau sindicale;;;} ~' ~:,..
" le'

.'»0

3.1.. . ...

I

4, Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi contr'ot;f'I'etl'ibuite saunel'etl'ib'tiit~~

deţilluteÎn c=adrulpal,tidelol'politice, funcţia deţinută şi d(m~mirea palitidului politic~ ,E;:~" 1it>l'1 ~~ .',",. ;.~. ?J:h

4 .1.. .. . .

~;5:-Conh'acte, inclusiv cele '(fe 'as isteli'ţă jul'Îd ică~cori:sultantă~j ul'Îd ică, cojlsulhţnţă şi civil~, obţi'~''''te o1:i"afla,ţ~

În derulare În timpul exer cltării func'!iloe, IIland~teloe sandemnităţaoe publice !inanlate}le '~ii~~ d~
~ sta~, local şi od i~ fond~lli ~xteme'ol'i Încb~iate cu societăti ~()m~r~iale.~c~t~'lpit~lde stats~u:unltd ~~~:
acţiona r majoritar/minoritar: . ~ ,t 'f.l

5.1Beneficiarul decontract numele,
Instituţia Procedoraprin

Tipul
Data

Durata
Valoarea

coo1mdan1ă : careafost încheierii totalăapenurneledenumirea şi adresa
denumirea şi îrx:reJinpt

cootmctului
contmetu1ui

contmctului
cmtmctului

1



adresa oontrnctul
Titular .... . .. .. .. ....

SOylsoţie . ... ... . .... ...

Rudedegmdul I1JaJetitularuiui
. . .. . . . . . . . .

Socielă~ coroecale'Persoană fizicii
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi

civileprofesionalesausocietăţi civile
profesionalecurăspundere limitatăcare
desfăşoară profesiadeavocat! Organizaţii

I negrvemamentale/Fundaţii/ AsociaţiiL,)

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

2 ) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarulu i de contract unde, prin calitatea deţinută , titularul,
soţul/soţ ia ş i rudele de gradul 1 obţin contracte , aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţ i lo r comerc iale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1deţin mai puţin de
5% din capitalul socia l al societăţii , indiferent de modul de dobândire a acţiun ilor.

Prezenta declaraţie constitu ie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sa u
carac terul incomplet al datelor menţionate. .

Data completării

21.06.2021
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adresa contractul
Titular .. .. . .. .. ... ...

Soţ/soţie ....... ... .....

I
Rudedegradul Il) aletitularului

I . . . . . . . .. . . .

Socicii~ comerciale'Persoonă fizică

autorizatăI Asociaţii familiale/Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi

civileprofesoralesausocietăţi civile
profesionalecurăspundee limitatăcare
desfăşoară profesiadeavocatiOrganizaţii

I negroenamemae/Fundani/Asociaţii2) \

r

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,
soţu l/soţ ia ş i rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţi lo r comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1deţin mai pu ţi n de
5% din capitalul social al societă ţi i , indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta decla raţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
ca racterul incomplet al dat elor menţionate. .

Data completă rii

21.06,2021
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ .f ()(,.;ki<SY MIHALY •
GHEORGHE'rJl

Nr. inreg sf.['I.. .
ziua..4h IUna Q.~ anu~.J..I

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsernna tul/Subsemnata, LAzĂR I. NORA_ _ , având funcţia

de DIRECTOR ADJUNCT la SC.GIMN."FOGARASY MIHALY" GHEORGHENI ,

CNP , domiciliul GHEORGHENI,

cunoscând prevederile art, 292 din Codu'I ,~al privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere '
că împreun ă cu familial ) deţin UI'măto6ele:

:« 1) Prin famil ie se înţe lege soţul/soţ ia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunur i imobile
1. T erenuri
N O T Ă:

Se vor declara inclu siv ce le aflate în alte ţări .

Anul "Cota- Modul de i1.;

Adresa sau zona Categoria"
dobândirii

Suprafaţa
parte dobândire

Titularul' )

SUSENl . PO STATA BALLA CONTRACT
UTJA 5 2010 3485 m2 100% VANZARE LĂzĂRNORA

CUMPARARE

* Categoriile indicate sunt: ( 1) agrico l; (2) forestier; (3) intravilan ; (4) luciu de apă ; (5) alte categorii de terenuri
ex travilane, dacă se află în circuitul civil.

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

2, Clă d i r i

N O T Ă :

Se vor declara inc usiv cele aflate în alte ţări .

~. Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casă de IOCUlt; (3) casă de vacanţă ; (4) spaţu come rciale/de
producţie.

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

Anul Cota- Modul de
.

Ad resa sau zona Categoria* Suprafaţa Titularue)
dobândirii parte dobândire , .

Gheorgheni, Str MartoriAron nr. 26
2 2018 888mp 50% Mostenire

LAZAR NORA 50%
LAZAR DORA 50 %

Ghcorgheni, P-ta Libertatii nr 15
4 20 18 1154 mp 50% Mostenire

LAZAR NORA 50%
LAZAR DORA 50 %

.. ..
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n. Bunuri mobile
L Autoveh icule/autotur isme, trac toa re, maşini agricole, ş alupe, iahturi şi alte mijloace de transport

ca re sunt supuse înmatr'icul ării, po trivit legii

I Natu ra
' J; "

J"fodul de dobândireMarca NI'. de bucăţi Anul de f~bricaţie

Autotur ism Scoda Octavia 1 2008 mostenire

Auto tur ism Renault 1 2001 mostenire

2. Bunurj sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de art ă ş i

numismatic ă , obiecte care fac parte din patr'imoniul cultural naţional sau universal , a căror valoa re
îns umată depăşeş te 5.000 de euro

N OTĂ :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Rom ânie
la momentul declarări i .

'. $:' Anul dob~dirii V!NI '( ~ ~ ~. Descriere sumară ,.,,"6ItM ~oarea estl~",~1a. ,.";;,, " " • ,. , , o< lQl" .•=,... . ~

111. Bunuri mobile, a c ăror va loa re depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunur] imobilc înstr ăinate În
u it imcle 12 IUJl i

Na tur a bunului Data Persoana către care s-a FOI'ma c

.,V~~~~reaînstrăinat

'"
înstr ăinărfi ~Înstrăinat .Jf1rJidl: q. ,,, înstrăinănii :\~ 6' h

IV. Active financiare

1. Contur i ş i de poz ite ban care, fonduri de investiţi i, forme echivalente de economisire ş i inves tire,
inclusiv cardur ile de cred it, dacă valoa rea Însumată a tuturor acestora depăşeşte5.000 de euro

N O TĂ :

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

Inst itutia care administrează
.. v . b '

~

Tipul* ':~Iuta Deschis În 'anul Sold/valoare la zi
ş i adresa acesteia " • lt;.;.. .,t; .. . '10 :... .. :

BCR Gheorgheni 2 RON 2017 51.638

SCR Gheorgheni 1 RON 2013 9.000

S CR Gheorgheni 1 RON 2019 20.000
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"Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente ; (3) fo nduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri pri vate de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fi scal anterior) .

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
a ces tora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclu siv investiţii le şi participări le în străinătate .

. E m iten t titlu/soci~t~tea În car'e perso
. acţionar sau asociat/beneficiar de împ

"Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, ce rtifica te, obligaţ iun i) ; (2)
acţ iun i sau părţ i sociale În socie t ăţ i comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal.

3 . Alte ac tive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

OTĂ :

Se vor declara inclusiv ce le aflate în stră inătate.

v. Datori i
Debi te, ipoteci, garanţi i emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing ş i a lte

as emenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte5.000 de euro

NOTĂ :

Se vor declara inclu siv pasivele financiare acumulate în străinătate .

....
Contl·actatJn anul

~ "'. "! ~ !2< .. ,~ ~

Creditor Scadentl~ Valoare

V I. C adour i, se rv icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoa rea de piaţă, din
partea unnr 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 al e a ngaj a torului, a c ă ro r valoare ind iv iduală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat .Jenit ul
iti •

1.1. Titular

3



1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

"Se exceptează de la declara re cadourile şi trataţ iile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al ll-lea.

VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie , realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(pot r iv it a rt, 41 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulter-ioare)

NOTĂ :

Se vor dec lara inclusiv veni turile provenite din străinătate .

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatJObiectul "Venitu l anual
numele, adresa generator de venit !'<. Încasat il'>

J. Veni/uri din salarii
.;,. 3, ,

"
e ,i" cre..

.'"
c·, 1'10 "

1.1 . Ti tular

LAZAR ORA SALARIU, SC.GIMN."FOGARASY
DIRECTOR ADJUNCT 66,379 RON

MlliALY" GHEORG HENI

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copi i

2. Veni/uri din ar;iivit~fi independente "" ~~'o "
"'0.0

,,~ ~:
ilI.~ ~" !'i!f~. 'iti.·." o,, , -' ... ""tJ ';t,

2.1. Titu lar

2.2 . Soţ/soţie
.

3. Venituri din cedaÎ'eaJolosin(ei bunurilor
~!jj ' ,"- ' cii. O""" '.V" .. ,;'

'>;;~, W;

3 .1. Titular

Inch irierea spatiilor
comerciale aflate la adresa

LAzĂR ORA Gheorgheni, 65400 RON
P-ta Libertatii nr. 15

3.2. Soţ/soţie

B\li 'il'!iftr ,,~li~~-,F eni'lIri dip inv~.slJii " " .. ~ 'il .",,,,,,,.rd,""'l~~

~ •Il! ilfl 'k" , ,~t~ iii , ~ .,ţ\Z'~., . l~~' '~~r~

4.1. Titular

4 .2. Soţ/soţie
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5. Venituri din pensii

5.1. T itular

5.2 . Soţ/soţie

6. Venituri din activit ăţi agricole ,~\Î;~,~
~ "," " ~~ ,,, ,.

6 .1. Ti tular

6.2. Soţ/soţ i e

I Cine a realizat venitul
'1'Sursa venitului: Sefvi~ilîlfprestăt/obiectUl bVe"nitUl anual i'

Nume, adresa h ' 2enerato.' de venit "'ii Încasat
Venituri din premii şi din jocuri de noroc

.," ţ\}'i;

" '?'"
7.1. T itular

7.2. Soţ/soţ ie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
'\:. .. '\

8.1. T itular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Co pi i

Prezenta declaraţie const ituie act public ş i răspund potrivit legii penal e pentr u inexactitatea sau
cara cteru l incomplet al datelor menţionate,

Da ta completă rii

21.06,2021
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