
DECLARAŢIE DE AVERE 

DOMIDE MARCELA , având funcţia 
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NR. ----··-------------4•---

l e ş· rc

. 13 03 e..02 _ ziua ___ _luna _-�-anul ___ _ 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de EXPERT IA 

CNP  

La OIR POSDRU NV 

, domiciliul in Cluj-Napoca,  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia'> deţin următoarele: 

* I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

Salaj, sat Rogna Agricol 2012 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

1000 mp 100% 

Modul de 
Titularul1 ) 

dobândire 

Contract v/c Domide Marcela 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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 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. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul2l 
dobândirii parte dobândire 

Apartament 2013 59mp 100% Contract v/c Domide Marcela 
Cluj, Cluj-Napoca, 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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 coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1 







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 completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

..... 

... 

Cine .a. realizat venitul 

1. Venituri din salarii

I.I. Titular

Domide Marcela 

Domide Marcela 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Sursa venitului: 
numele, adresa 

CLUJ NAPOCA  

Cluj-Napoca, 

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular 

DOMIDE MARCELA 
EXPERT CONTABIL 
DOMIDE MARCELA 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor

3.1. Titular 

DOMIDE MARCELA IOANA GABRIELA POP 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi/ii

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 
- -
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Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
eenerator de venit .. Încasat 

OIR POSDRU NV 54.478 LEI 

LIDER DRIVE TAXI SRL 6.242 LEI 

EXPERT CONTABIL 
62.664 LEI 

DOMIDE MARCELA 

IOANA GABRIELA POP 9.000 LEI 

- -

- -

- -



6.2. Soţ/soţie 

·cin.e a :realizat venitul ·
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul: Venitul anual 
Nume, adresa eenerator de venit 1 : . încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

- - - -

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

- - - -

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

13.03.2020 
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Semnătura 

DOMIDE MARCELA 
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