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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, FERENCZ-SALAMON ALPĂR-LĂSZLO având funcţia de DIRECTOR la CASA 
COPRULUI DIDACTIC APĂCZAI CSERE JĂNOS HARGHITA, CNP 1770202191359, domiciliul 
comuna Pauleni Ciuc, sat PAULENI CIUC 12A, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

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

Adresa sau Categoria* Anul Suprafaţa Cota-pa11e Modul de Titularul2) 
zona dobândirii Dobândire 
Păuleni Ciuc intravilan 2ol8 633 mp 50% Donatie de la Ferencz Salamon 
12A 

Adresa 
sau zona 

părinţi Alpar, sot şi 
Ferencz Salamon 
Katalin, sotie 

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

2. Clădiri

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

Categoria* Anul Suprafaţa 
dobândirii 

Cota-parte Modul de Titularul*2) 
dobândire 

Păuleni Ciuc 12A Casă de locuit 2ol8 parter 84 mp, So% Donatie de la Ferencz Salamon Al par, 

Natura 

mansarda 32mp părinţi sot şi Ferencz Salamon 
Katalin, sotie 

* Categoriile indicate sunt: (I) apat1ament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de
producţie.
I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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

I. Autoovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpo11 care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii

Marca Nr. de bucăţi Anul de Modul de dobândire 
fabricaţie 

Autoturism Ford C-Max 1 2010 Cu moarare 
Autoturism Renault Capture 1 2018 Cumparare-rate 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică,
obiecte care fac parte din ec ont ent cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte
5.000 de euro












