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DECLARAŢIE DE AVERE 

30 de zile de la numire 

Subsemnatul SERBU DM. COSMIN, având funcţia de Comandant detaşament la Inspectoratul 
Pentru Situaţii De Urgenta-avram lancu Al Judeţului Cluj, CNP domiciliul Cluj-
Napoca, 

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau 
zona categoria* 

AtiU* ' 
Suprafaţa jtjipfĉ ' K,"r'" ş u i i 

- - - - - -

^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. 

*1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul) şi cota-parte, iarîn cazul bunurilorîn coproprietate, numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau 
zona Catţgona* Ai\ul. l 

ttfb&ndttfU Suprafaţa "'Cota- -

- - -
— 

^Categoriile indicate sunt: (1) 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) şi cota-parte, iarîn cazul bunurilorîn coproprietate, numele coproprietarilor. 

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Cmitent 
titlu/societatea Inţare 

persoana este '' 
acţionar sau 
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Ciiftfcta-reelirat venitul 
5urs&0«ttuku: 

1. Venituri din salam 

1.1. Titular 

SERBU COSMIN 

Inspectoratul Pentru 
Situaţii De Urgenta-
avram lancu Al Judeţului 
Cluj, 400604 

Salariu, norma de hrana 
si echipament 

1.2. Soţ/soţie 

SERBU ROXANA-SIMONA 
Agenţia Judeţeană 
Pentru Plaţi Si Inspecţie 
Sociala Cluj, 400375 

Indemnizaţie creştere 
copii 100195 RON 

1.3. Copii 

SERBU ANDRADA 
Agenţia Judeţeană 
Pentru Plaţi Si Inspecţie 
Sociala Cluj, 400375 

ALOCAŢIE 4911 RON 

SERBU DARIUS PETRU 
Agenţia Judeţeană 
Pentru Plaţi Si Inspecţie 
Sociala Cluj, 400375 

ALOCAŢIE 2989 RON 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

- - - -

2.2. Soţ/soţie 

- - - -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

- - - -

3.2. Soţ/soţie 

- - - -

4. Venituri din investiţii 

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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6.2. Soţ/soţie 

- - - -

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 Semnătura 
29-03-2022 
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