
CĂTRE: SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ
DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

DARE DE SEAMĂ PENTRU ANUL………

Subsemnatul(a).........................................................………………… identificat(ă) prin

CI/BI seria ……. nr………….. .domiciliat(ă) în loc. ……………….., jud. ……………………

str. ..........................................…………… nr. ...... bl. ....... sc... ap. ......., telefon ……………… în

calitate de tutore al persoanei puse sub interdicţie ……………………………………………….

cu domiciliul în municipiul Braşov, str ………………………nr. ....... bl. ......... sc. ....... ap …..

pentru care s-a instituit tutela prin

- Dispoziţia Primarului Municipiului Brasov nr. ...................../ .......................

- Sentinţa civilă nr. ……………….din ………………

În conformitate cu prevederile art. 152, art. 153 şi art. 171 din Codul Civil, coroborat cu art.
229, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul Civil, cu completările şi modificările ulterioare, depun prezenta dare de seamă
asupra modului de îndeplinire a sarcinilor cu privire la administrarea bunurilor şi îngrijirea
persoanei susmenţionate, în vederea descărcării de gestiune.

I. Situaţia socială a persoanei puse sub interdicţie

- Persoana pusă sub interdicţie se află ………………………………………………………

...............................................................................................…. ……………………………

- Este îngrijită de .................................................................................................…………..

...............................................................................................…. ……………………………

- Situaţia medicală (internări, intervenţii chirurgicale, tratamente): …………......................

..................................................................................................................................…………

- Alte informaţii..........................................................................................................................

..................................................................................................................................…………

..................................................................................................................................…………

II. Situaţia inventarului bunurilor

- Inventarul iniţial cu ......................... poziţii, în valoare totală de.....................................

- Modificări de inventar ....................................................................................................

- Starea bunurilor si modul de întreţinere (conservare) ............................................................

..................................................................................................................................…………



III. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

A. Venituri

Pensie limită vârstă/de invaliditate/de urmaş - lei/lună ............. x ............ .luni = ..............

Indemnizaţie de handicap - lei/lună ……...... x ..............luni = …….......

Alte venituri, (chirie,…………..) - lei/lună ……….. x ...........…luni = …….......

Dobânzi bancare - lei/lună …….......x ….…..…luni = ..............

TOTAL VENITURI PE ANUL ………. =……………..

B. Cheltuieli

Cheltuieli cu alimentaţia - lei/lună ............. x ............ .luni = ..............

Cheltuieli cu întreţinerea - lei/lună ……...... x ..............luni = ……....…
(apă, lumină, gaz, tv, telefon etc.)

Cheltuieli pentru îmbrăcăminte - lei/lună ……….. x ...........…luni = …….......

Cheltuieli pentru spitalizare, medicamente - lei/lună …….......x ….…..…luni = ..............

Cheltuieli pentru transport - lei/lună ……….. x ...........…luni = …….......

Cheltuieli pentru renovare locuinţă - lei/lună ……….. x ...........…luni = …….......

Alte cheltuieli ………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

TOTAL CHELTUIELI PE ANUL ………. =……………..

C. Sold scriptic la data de 31 decembrie ………. =…………………. , din care:

Consemnat în cont bancar ……………… lei deschis la Banca ……………………………..

Numerar la tutore............................... lei

Diferenţă plus / minus ............................................. lei ................................................

IV. ALTE PROBLEME SI PROPUNERI

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Declar că informaţiile cuprinse în darea de seamă sunt conforme cu realitatea şi că am luat la
cunoştinţă despre prevederile art. 326 din Noul Cod Penal* cu privire la falsul în declaraţii.

Data ………………………. Semnătura ……………………

*declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 - functionar public - sau unei
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă
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