
Anexa 2 

 

 

Declaraţie pe propria răspundere 

 

 

 

 Subsemnatul………………………………cu domiciliul în…………………………, 

str………………………….posesor al C.I. seria…………..nr……………….. student al Facultăţii 

de…………………………………din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 

specializarea…………………………………………….anul de studiu…………., cunoscând 

prevederile legii privind falsul în declaraţii reglementat de art. 326 Cod penal, declar pe propria 

răspundere că eu şi familia mea compusă din …………….. membri deţinem următoarele bunuri 

considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, în conformitate cu Anexa 4 din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicate 

în MO nr. 76 din 28 ianuarie 2011. 

 

 

A. BUNURI IMOBILE 

 
DA NU Cantitate 

1. Locuinţa de domiciliu    

2. Anexele gospodăreşti:       

                                        - grajduri 

   

                                        - coteţe    

                                        - magazii    

                                        - fânaţe    

                                        - hambare    

                                        - rezervor pentru apă consum menajer                                                                                                              

                                        - pompă hidrofor    

 

 

B. BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O 

GOSPODĂRIE 

 

DA NU Cantitate 

1. o maşină de gătit*    

2. un frigider şi/sau aragaz sau combină frigorifică*    

3. o maşină de spălat, automată sau neautomată*    

4. un aspirator de praf*    

5. un televizor/color sau alb-negru*    

6. un radio (casetofon)*    

7. un telefon fix sau un telefon mobil*    

8. aparatură şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării 

apei calde menajere 

   

9. un calculator personal    

10. mobilier aferent locuinţei    

11. mijloace de transport individual pentru persoanele cu 

handicap sau dependente* 

   

12. o bicicletă    

13. o barcă fără motor    



14. aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea 

unui tratament medical* 

   

15. maşină de cusut    

16. aparatură electronică: mixer, râşniţă de cafea şi altele 

asemenea* 

   

17. unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul 

rural (lopată, sapă, zdrobitor de struguri, aparate manuale de 

stropit şi de combatere boli şi dăunători, căruţă, alte utilaje 

agricole manevrate manual sau cu tracţiune animală 

   

18. unelte, instrumentar mărunt necesar exercitării profesiei    

* Bunurile sunt în stare de funcţionare. 

 

 

C. TERENURI / CURSURI DE APĂ DA NU 
Suprafața 

ha 

    

1. Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuința de 

domiciliu, dar nu mai mult de 500 de mp în zona urbană şi 

1000 mp în zona rurală 

   

2. Terenuri extravilane în zonă colinară, de şes și de munte, 

cu potențial productiv (exploatabile)- 0,50ha/familie în cazul 

familiei cu 1-3 membri; 0,75ha/familie, în cazul familiei cu 

peste 3 membri:  

                                              

   

*NOTĂ: Se trece menţiunea dacă familia este compusă din: 

- 1 - 3 persoane    □ 

-  peste trei persoane □ 

D. CATEGORII DE ANIMALE ŞI PĂSĂRI DA NU Cantitate 

1.     - o bovină    

2.      - 2 porcine    

3.     - 4 ovine    

4.    - o cabalină    

5.    -  10 capete de iepuri de casă    

6.    - 15 capete de păsări    

7.    - 5 familii de albine    

 

E. ALTE BUNURI DA NU Cantitate 

 decoraţii, medalii, cupe, insigne primite în nume personal cu 

titlu onorific 

   

 

Dau prezenta declaraţie şi o susţin. 

 

 

Data,                        Semnătura, 


