DARE DE SEAMĂ PENTRU ANUL ________
Subsemnatul/a___________________________________, identificat(ă) prin
CI/BI seria____ nr. _________, cu CNP ________________________, domiciliat(ă)
în _____________________________, str.________________________________,
nr.____, sc._____, ap._____, județul _______________, telefon _______________,
în calitate de tutore al numitului/a numitei ____________________________
_____________________, domiciliat(ă) în localitatea _______________________,
str.__________________________________, nr.____, sc._____,ap.______, județul
___________, telefon __________________, persoană pusă sub interdicție prin
Sentința civilă nr. _____________ a Judecătoriei Bistrița/pusă sub tutelă prin
Dispoziţia Primarului municipiului Bistrița sau, după caz, prin Sentința civilă
nr. _______________a Judecatoriei Bistrița,
în conformitate cu prevederile art. 152 C.civ. coroborate cu cele ale art. 171
C.civ., depun prezenta dare de seamă asupra modului de îndeplinire a sarcinilor cu
privire la administrarea bunurilor şi îngrijirea persoanei susmenționate, în vederea
descărcării anuale de gestiune.
I. Situaţia socială a persoanei puse sub interdicţie:
a)Persoana pusă sub interdicţie se află____________________________________
___________________________________________________________________
b)Este îngrijită de :____________________________________________________
___________________________________________________________________
c)Alte date__________________________________________________________
___________________________________________________________________
II. Situaţia inventarului bunurilor:
a)Inventar iniţial cu ___________ poziţii, în valoare totală de __________________
b)Modificări în inventar_________________________________________________
(dacă s-au operat astfel de modificări).
c)Starea bunurilor şi modul de întreţinere (conservare)________________________
___________________________________________________________________
III. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor:
A. Venituri:
1.Pensie de ______________ conform dosarului nr.________________________
LUNA

SUMA (Lei)

IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
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2.Alte venituri, chirie _______________ lei __________x___luni = ___________
3.Dobândă depozite bancare _______________lei __________x___luni = _____
TOTAL VENITURI PE ANUL ________ = ________________
B.Cheltuieli:
1.Cheltuieli cu alimentaţia ______________________________________________
2.Cheltuieli de întreţinerea (apă, lumină, gaz, TV, telefon, reziduri menajere, impozit
imobil) _____________________________________________________________
3.Cheltuieli pentru îmbrăcăminte_________________________________________
4.Cheltuieli pentru spitalizare/medicamente ________________________________
5.Cheltuieli pentru transport ____________________________________________
6.Cheltuieli de renovare a locuinței _______________________________________
7.Alte cheltuieli (dacă este cazul) ________________________________________
___________________________________________________________________
TOTAL CHELTUIELI PE ANUL _____ = ___________________

C. Sold scriptic la data de 31.12.______= _________________din care:
-Consemnat în cont bancar nr.____________________________ deschis la Banca
___________________________________________________________________
-Numerar la tutore ____________________________________________________
-Diferenţă plus/minus__________________________________________________
IV. Alte probleme şi propuneri:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Semnătura tutorelui
________________

Data
___________
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