
m MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsșlnrătul/Subsemnata
. . .4 F= %SF+ . . . . . 4rP.A. . . . . . . M: X d.+ ?b& . . . . . . , având funcțIa
de. . . .; . r. .: :€ {x{:. . . . . . . . . . ..., la. . .’,h 1\. csa .$-. . . . . E<=x.g. i. .ț.q . . . . . . .

... ... .}. & .ț.€ %.țxh$:.. ... ... ... ... ...., e,NP ... ...... ......... ...... ..
domiciliul
... ..%x.gH..:$R.in..............................., cunoscând prevederile art. 292 din
Codul penal privind 'falsul în declarații, declar pe propria răspundere că împreună cu
familia*l) dețin următoarele :

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

1

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte !ări
ADRESA SAU za +CATEGORIA SUPRAFAȚA COTA

DOBÂNDIRll PARTE
MODUL DE
DOBÂNDIRE

TITULARUL+2)

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă;

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

t

terenuri extravilane. dacă se află în circuitul civil
(5) alte categorii de

ADRESA SAU ZONĂ COTA
PARTE

MODUL DE
DOBÂNDIRE

TITULARUL+2)

\os= '(\ .1-V1C_ xl

2l5 c:ULt' 4 P(
24b&LI;vl +

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță, (4) spații
comerciale / de producție
*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
*2) La “titular" se menjionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.



II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe,
mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

ATIMARCA ANUL DENATURA
FABRICATIE

iahturi și alte

MODUL DE
DOBÂNDIRE

'N a R-~xJ ai \~ 1 \JC 1_K-3//-k,

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe
teritoriul României la momentul declarării

DESCRIERE SUMAI ANUL VALOARE ESTIMAT
DOBÂNDIRll

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 3000
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

PERSMm©m
CARE S-A

ÎNSTRĂINAT

VALOAREAFORMA
ÎNSTRĂINĂRll

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire
și investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depășește 5.000 Euro



*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte
sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de
piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

EMITENT TITLU / SOCIETATEA1'N CARE
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL“) N IR DE VALOARE TOT
TITLURI / COTA LA ZI

DE
PARTICIPARE

are deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni)
Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc
echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

CREDITOR CONTRACTAT
ÎN ANUL

VALOARE

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față
de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți
comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice
românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli,
altele decat cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500
Euro

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT
/ OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

l.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiIIe uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al
II-lea

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1 . Venituri din salarii



1.1 Titular
A

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

2. Venituri din

l.1. Titular

1.2. Soț/soție

3. Venituri din

l.1. Titular

l.2. Soț/soție, etc.

4. Venituri din

1.1. Titular

Ar i Lacu,-7. r\ . 1:>
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activități inde 'ndente

cedarea folosinței

investiții

l.2. So 1/soție

l.2. Soț/soție

7
activități agricole

7
1.2. Soț/soție

7

7

/'
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5. Venituri din pensii
l.1. Titular

6

1.1. Titular
Venituri din

7. Venituri din premii și
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

l.3. Copii

8. Venituri din alte surs,
l.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

jocuri de noroc

/



Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data
Semnătura:

4 g '2-c) 2\ completării :



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
IE DE INTERESED

"(IE_.MagQ8J.
ITPRIMĂRIA MUNICIPIULU

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subs9MatuUSubsemnata . . Reg :?:$. +....... .tes=\... . . HY .tv he+. . . . . . . . . . . . . ,

având furicția . . v , , de.....nEW.\T............,
1a.:p}.Rfi:d + . .g€Jt J ; d 1 . ; ,J «G-a A. oc ’
...................:.............................., CNP ..........................................., domiciliul

. . . l$.9. n:. g+. en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere :

t

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale,
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau

companii/societăți naționale, instituții de
alte organizații neguvernamentale

credit, grupuri de

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Nr. de părți
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a
părților sociale

ii/sau a acțiunilor
1.1

regiilor autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de intere
ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor

r
Denumire și Adresă Deținută

2

organizații neguvernamentale
3 economic

Valoarea beneficiilor
2.1

3. Calitatea de membru în cadrul
3.1

asociațiilor profesionale sindicaleii/sau

4. Calitatea de membru în organele de conducere,
în cadrul partidelor politice, funcția deținută și

4.1
detinute

administrare și control, retribuite sau
1a partidului politic

neretribuite



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori
aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul
de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul
este acționar maioritar/minoritar
e i ec

numele,prenumele/denumirea 1 contractantă: 1 prin care a l contractului I încheierii
și adresa 1 denumirea și fost [ contractului

Data Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

adresa încredințat
qontractul

Titularul

Soț/soție

Rude de gradul I '1) ale
titularului

Socetă ți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații *2)

/
/

'1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de{inută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I objin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării: Semnătura:

19 2 P)-.a



mf ).RiA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DE INTERESE

':ig:=-:':Ma 42#,Ziua

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata DRAGOMIR MARIAN DANIEL, având funcția de EXPERT, la
Primaria Municipiului Bucuresti, Serviciul Dezinsectie Deratizare Dezinfectie, CNP

Bucuresti , domiciliul Buc lID%d , cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere :

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale,
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau

companii/societăți naționale, instituții
alte organizații neguvernamentale

de credit, grupuri de

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Nr. de părți
sociale sau de

acțiuni

Valoarea totală a
părților sociale

și/sau a acțiunilor
1.1

/
/

interes economic, ale
asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor oi

r
Denumire și Adresă

autonome comDaniilor/societăti nationale instituțiilor de credit, grupurilor de
neguvernarnentallanizați i

CaliMlea
Deținută

Valoarea beneficiilor
2.1.. –--__

3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor
3-1

>
i/sau sindicale

în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4,1



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
maioritar/minoritar
e
numele,prenumele/denumirea 1 contractantă:
și adresa I denumirea și

aprin care a
fost

Procedura Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală

adresa încredințat
contractul

contractului

Titularul

Soț/soție

2

2

Rude de gradul I -l> ale
titularului

Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate. societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2>

'1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor,

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării : Semnătura :

Î7_cC. 90//



PRIMAR
ȘTIDE

IE AVERE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata DRAGOMIR MARIAN DANIEL, având funcția de
EXPERT. la PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIRECTIA SERVICII
INTEGRARTE. SERVICIUL DEZINSECTIE. DERATIZARE DEZINSECTIE. CNP

%iat aM
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe
propria răspundere că împreună cu familia*1) dețin următoarele :

1. BUNURI IMOBILE
l. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări
ANUL SUPRAFAȚA COTACATEGORIAll’)ADRESA SAU ZONA

DOBÂNDIRll PARTE
2007 6500Comuna Frumusani 100%1

jud. Calarasi

MODUL DE
DOBÂNDIRE
Contr. V-C

TITULARUL+2)

Dragomir
Marian Daniel
si Dragomir

Mioara
Dragomir
Marian Daniel

Comuna 1 L Caragiale,
jud. Dambovita

2019 1400 50% Mostenire

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

ADRESA SAU ZONA CATEGORIA+)

Str. Matei Basarab 1

ANUL SUPRAFAȚA COTA
DOBÂNDIRll PARTE

100%2000 57

MODUL DE
DOBÂNDIRE
Contr. De
construire
Mostenire

TITULARUL+2)

Dragomir
Marian Daniel
Dragomir
Marian Daniel

Comuna I L Caragiale.
jud. Dambovita

2019 50%160

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) 6pa ții comerciale /
de producție



*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
*2) La “titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

I 0mA ANUL DENATURA
DOBÂNDIREFABRICATIE

2007Wolksvagen Golfautovehicul 1 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUMARĂ VALOARE ESTIMATANUL
DOBÂNDIRll

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

PERSOANA CĂTRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

FORMA
ÎNSTRĂINĂRll

VALOAkEA

IV. ACTIVE FINANCIARE



1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

1 RE ADMINISTREAZĂ ȘI
ADRESA ACESTEIA

TIPUL’'’) VALUTA DESCHIS ÎN
ANUL

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

EMITENT TITLU / SOCIETATEA ÎN CARE
PERSOANA ESTE ACTIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL“) NUMĂR DE
TITLURI / COTA

DE
PARTICIPARE

q Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de ținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni
sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

/

/‘pd



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

R SCADENT LA0 A
ÎN ANUL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro*

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1,1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiNe uzuale primite din partea rudelor de gradu1 1 și a1 11-
lea

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)



se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătateNota

1 SURSA VENITULUI: NUME, 1 SERVICIULPRESTAT/
VENITUL 1 ADRESĂ E OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT
l. Venituri din salarii

a
1.1. Titular 1 Daniel

ao

1.3. Copii

2. Venituri din activități
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

3. Venituri din cedarei
1.1. Titular -–

1.2. Soț/soție, etc

4. Venituri din investiții
1.1. Titular

VENIT ANUAL ÎNCASAT

84335 lei

5400 lei

t

1.2. Soț/soție

5. Venituri din pensii
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

6. Venituri din activități agricole
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

7. Venituri din premii și jocuri de noroc
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

Z

/



8. Venituri din alte surse
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completări i : Semnătura:

4%.o\ . 262(



r IULU BUCUREȘTI
bȚIE DE AVEREDl

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnata Blănaru Elena - Adina având funcția de consilier superIor, la Direcția

8:r:%:f2f{{;rT.?!?.?.,-cu:d ;:::!]Eîiî: atilinc:oPd J=ihddPaTi::liîuJ
declarații, declar pb propria răspundere că împreună cu familia*1) dețin următoarele

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte !ări
S CATEGORIA+) 0

DOBÂNDIRE TITULARUL+2)

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spagi comerciale /
de producție
*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
'2) La “titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.



II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

L RC B O
1 1 1 FABRICAȚIE 1

L L L

L:

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUMAR

Bijuterii

ANUL
DOBÂNDIRll

2002,
prezent

VALOARtESfiMĂÎ

6.000

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT
Autoturism

DATA
ÎNSTRĂINĂRll
10.10.2020

PERSOANA CĂTRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

B.R.T. Company
GrouD SRL

Persoană fizică

FORMA
ÎNSTRĂINĂRll

Vânzare

VALOAREA

10.000 euro

Garsonieră București Aprilie 2019 Vânzare 38.000 euro

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

SOLD / VALOARE LA ZITIPUL“)INSTITUȚIA CARE ADMINISTRI DESCHISVALUTAȘI
ADRESA ACESTEIA ANUL

Cont deING 2020lei 5.000



Cont de
economii

2021 5.000

*1 Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3)
Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investijîile și participările în străinătate

EMITENT ItTIa/ SC
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL+) NUMĂR DE
TITLURI / COTA

DE
PARTICIPARE

VALOARE TOTALĂ LA ZI

n Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de ținute (titluri de stat, certificate, obligajiuni); (2) Acțiuni
sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terI, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

CREDITOR CONTRACȚAT l SCADENT LA
ÎN ANUL

20402020

VALOARE

Credit IDotecar ING/lei



VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro-

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVIel
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

E înc SAT

1.1. Titular

1.2. Soysoție

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II‘
lea.

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

C
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL IC

e

l.1. Titular
Blănaru Elena - Adina PMB Salariu(net' 81.695
1.2. SoVso ție

1.3. Copii

e

1.1. Titular

1.2. SoVso ție



3. Venituri din cedarea folosinței bunjt%
1.1. Titular

1.2. Soysoție, etc.

1.1. Titular

1.2. Soysojie

>

1.1. Titular

1.2. Soț/soție

r

1.1. Titular

1.2. Soț/soție

I

1.1. Titular

1.2. Soysoție

1.3. Copii

L

1.1. Titular

1.2. Soysoție

1.3. Copii

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate

Data completării: Semnătura:

17.05.2021



mII 8ucUREȘTI
IE INTERESE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnata Blănaru Elena - Adina, având funcția de consilier superior, la Direcția Generală
Achiziții Publice„– Direcția Planificare Achiziții, CNP . ............, domiciliul
.....................#!'JIu.ca)n.................................., cunoscând prevederile art. 292 din
Codul penal privind falsul în’declarații, declar pe propria răspundere :

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale,
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau

companii/societăți
lguvernamentale

naționale, instituții de credit, grupuri de

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

)

sociale sau de
acțiuni

a
părților sociale

și/sau a acțiunilor
1.1

și control ale societăților comerciale, rqȚHl+D
autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Valoarea beneficiilor
2.1

a
3-1

s mIMs

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau
în cadrul Dartidelor DOlitice. functia detinută si denumirea DartidUlui DOlitiC
4.1

neretribuite, deținute



"-' +'\
;-ri ; ;1 ' :

5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
maioritar/minoritar
5.1 c
numele,prenumele/denumirea 1 contractantă:

Procedura

și adresa denumirea și
adresa

prin care a
fost

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

încredințat
contractul

Titularul

lieSo

Rude de gradul I '1> ale
titularului

Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2)

'1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2> Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
sojul/soția și rudele de gradul I obIin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăjilor
comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării: Semnătura :

17.05.2021



PRIMARIA M
DEC AVERE

Nr

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

având Fu'lcy=ne?Ț%lPg)p7...9.{.r:l?b.igfq}:f ȘAh1:6,:9:d&:{z}::,
:G.4 v...:c.41:A.<.?edi.-.-.".-..-.-.-..-.-.-.-.-,-dk;:..-:.-.::.-::.-:-.1.-.1-.-.1-.-. 1-..11-.1-.-. 1-.-. 1-.-.1-.-.1-..-dh;iiii’i iiI
:. . ::1%:2%: :2:c+. E R.-c.:::::::::::::::.. . . .. .. .-.-.: il;ib;iâĂb F;iJ;b;;ihiâ ;ri -i9i-"din
Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că împreună cu
familia*1) dețin următoarele :

1. BUNURI IMOBILE
l. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări
D tCATEGORIA+) DOBÂNDIRll

A 0
DOBÂNDIRE TITULARUL+2)

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

ADRESA SAU ZON CATEGORIA+) ANUL
DOBÂNDIRll

SUPRAFAȚA COTA
PARTE

MODUL DE
DOBÂNDIRE

D< 7ZIceAd
FoIITRainIngt VI-721 641

/
Fac&tz, s 72
e

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale /
de producție
*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
*v La “titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.



II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

MODUL DEMARCA ANUL DENR. BUCĂȚINATURA
DOBÂNDIREFABRICATIE

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUMAR, ANUL
DOBÂNDIRll

A Ă

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

E TRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

FORIVIA
ÎNSTRĂINĂRll

VALOAREA



IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

INSTITUȚIA CARE ADMINISTREAZĂ ȘI
ADRESA ACESTEIA

DESCHIS IN
ANUL

SOLD 1 VALOARE
LA ZI

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

E@îQME
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL’'') N VALOARE TOTA
TITLURI / COTA LA ZI

DE
PARTICIPARE

n Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de ținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni
sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota: se voryectaMmiv cele aflate în stMt8le



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

SCADENT LACONTRACTAT VALOARE0
ÎN ANUL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro-

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-
lea



VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL ADRESĂ

MV[CIS
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL iC

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

64/4/haF 1 &MiD
1.2. So!/sojie

1.3. Copii

2. Venituri din activități independente
1.1. Titular ./

/
1.2. Soț/ soție

e

1.1. Titular l /

1.2. Soț/soție, etc. /

/“’

1.1. Titular

l.2. Soț/sojie

5. Venituri din pensii
1.1. Titular ,/

1.2. Soț/soție

e
1.1. Titular

1.2. Soț/soție ./

7. Venituri din premii și
1.1. Titular

1.2. Soț/soție



1.3. Copii

8. Venituri din alte surse
1.1. Titular

l.2. Soț/soție

1.3. Copii

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării : Semnătura:

e i\' o €;- t.} /,



I ULUI BUCURESTI
bE DE INTERESE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

nvândjbTm:atuFu#PTa21 CI \Q' Fc td 8'72%Rg'h aq'~t' u' : ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1

:.<'G A.aT:e.444<î;Lei.-J:.:.. ..,-t3w . . . . .. . . . . . . .. . .. . ... . :.-::.-:-.11-.11.. .111-.111hhii-ciliul : . . .. :: . ::: : .:
.....Ady.(,A 4.&e .s 7.1.................... ........, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere :

-n-nU

CA„,&{ (LCd . ~

l. Asociat sau acționar la
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau

societăți comerciale, companii/societăți naționale
alte oraanizatii auvernamentale:

instituții de credit, grupuri de

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Nr. de părți
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a
părților sociale

,i/sau a acțiunilor
1.1.

//
//

,/

autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguverna

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Valoarea beneficiilor

2.1...

3.
3.1

Calitatea d FIilor profesionale și/sau si rldicale

/#

în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4.1



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
maioritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract:
numele,prenumele/denumirea
și adresa

Instituția
contractantă:
denumirea și
adresa

Procedura Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

prin care a
fost
încredințat
contractul

Titularul

Rude de gradul I *1) ale
titularului

/

Socetă ți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de//
avocat / Organizații
neguvernamentalefFun
Asociații -2)

#---

/
=,=•HB

H) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării:

tLt' ' t, tot P.
Semnătura :



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 8UCUREȘȚI[b;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

MODUL DEmomN SUPRAFAȚAD TITULARUL+2)CATEGORIA+) DOBÂNDIREDOBÂNDIRll PARTE

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale /
de producție
*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
*2) La “titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.



II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule 1 autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NATURA MARCA NR. BUCĂȚI ANUL DE
FABRICATIE

&
MODUL DE

DOBÂNDIRE

f ."'J
/

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUM ANUL
DOBÂNDIRI

VALOARE ESTIMAT

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

PERS
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

FORMA
ÎNSTRĂINĂRll

VALOAREA



IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

DESCHIS IR 0VALUTAȘIINSTITUȚIA CARE ADMINISTRE TIPUL+)
ANULADRESA ACESTEIA LA ZI

*1 Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

EMITENT TITLU 1 SOCIETATEA ÎMM®
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL’'’) NUMĂR DE
TITLURI 1 COTA

DE
PARTICIPARE

VALOARE TOTA
LA ZI

*1 Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de ținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni
sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

/



SCADENT LA VALOARECONTRACTATCREDITOR
ÎN ANUL

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro'

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular

1.2. SoVsoție

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-
lea



VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

mA+iNITULUl: NUME,
ADRESĂ

1 ]]ERITrNUALîNt AS AT
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

M1
1.2. Soț/soție

61Ha 4?Î”/L(

1.3. Copii

2. Venituri din activități independente
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

e

1.1. Titular

1.2. Soț/soție, etc.

4. Venituri din investiții
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

5. Venituri din pensii
1.1. Titular

l.2. Soț/soție

1.1. Titular

1.2. Soț/soție er(

7. Venituri din premii și jocuri de noroc
1.1. Titular

1.2. Soț/soție



1.3. Co

e

1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării: Semnătura:

/7 psT :’627



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE
q,

814\:6p 13;1g?: : :1r =iT?;2 ) AZ 2 B a B 1 B• i =f 1: pll::T1: P;1??! !bTp4 : 6 }+:?:;:Ti?==?;: l•B;•:;•: •:;•:H:;•:•: ; ; ja
........................... ./UN. ...................... cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere :

l. Asociat sau acționar la societăți comerciale,
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau

companii/societăți naționale, instituții
alte organizații neguvernamentale

de credit, grupuri de

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

>

sociale sau de
la juni

Valoarea totală a
părților sociale

și/sau a acțiunilor
1.1

7

grupurilor de interes economic, aleautonome companiilor/societăti
asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor

Unitatea
Denumire și Adresă

instituțiilor de credit,naîionale
organizații neguvernamentale

Calitatea
Deținută

Valoarea beneficiilor

2.1

a
3-1

tIe !asoci Dro i/sau

4. Calitatea de
în cadrul
4.1

lrtidelor politice
în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau

functia detinută și denumirea partidului politic
1



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract:
numele,prenumele/denumirea
și adresa

Instituția
contractantă:

Procedura

denumirea și
adresa

prin care a
Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală

fost
a

încredințat
contractul

contractului

Titularul
--)

Rude de gradul I ’1> ale
titularului

Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societp{i
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații -2)

-1> Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dejin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării :

/7 &g_ - ?6'2'#

Semnătura :

2



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Florian Liviu, având funcția de Expe
domiciliul BucurestiDirectia Cultura,Invatamant, Turism, CNP

a,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe

Subsemnatul/Subsemnata Constantin

propria răspundere :

I ați naționale, instituții de credit, grupuri de
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

>

sociale sau de
acțiuni

a

părților sociale
și/sau a acțiunilor

1.1

instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, aleautonome, companiilor/societăti nalionale
nizații neguvernamentalesau

r
Denumire și Adresă

gri ale altor
Calitatea
Deținută

Valoarea beneficiilor

2.1

sindicalI

3.1.,. .Membru in sindicatul FORUM-PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau
în cadrul Dartidelor nolitice, functia detinută si denumirea partidului politic

ribuite, deținute

4.1



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
majoritar/minoritar
e
numele,prenumele/denumirea acontractantă:

denumirea și

Procedura Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală

și adresa
prin care a
fost
încredințat
contractul

adresa
contractului

MI

So{/soție

Rude de gradul I '1> ale
titularului

Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2)

'1) Prin rude de gradul I se înțelege părin Ii pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării: Semnătura :

IP.©t b2/



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
E AVE

AnulZlui

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

comerciale / de producție
*1) Prin familie se înjelege sojul/soția și copii aflați în întreținerea acestora,
*2) La “titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE



tractoare, mașini agricole, șalupe,1. Autovehicule / autoturisme,
mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

ANUL DENATURA mA FR
BUCĂ' FABRICATIE

2001Volswagen GolfAutoturism

2009Autoturism Volswagen Passat 1

iahturi și alte

MODUL DE
DOBÂNDIRE

Contract
Vanzare-Cumparare

Contract
Vanzare-Cumparare

::
2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe
teritoriul României la momentul declarării

E E su

Biiuterii
Obiecte de arta

ANUL
DOBÂNDIRll

2019
2019

VALOARE
ESTIMATĂ
5000 Euro
5000 Euro

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 3000 EURO
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

FORMAbTRENATURA BUNULUI DATA PERSOANA C
ÎNSTRĂINĂRllÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRll CARE S-A

ÎNSTRĂINAT

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire
și investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

DESCHIS ÎN SOLD / VALOAREVALUTAINSTITUȚIA CARE ADMINISTR ȘI +TIPUL
LA ZIANULADRESA ACESTEIA



*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte
sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de
piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

VALOARE TOTADEEMITENT TITLU / SOCIETATEA ÎN CARE NU+TIPUL
PERSOANA ESTE ACTIONAR SAU ASOCIAT / TITLURI / COTA LA ZI

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT DE
PARTICIPARE

1/1 15000 EuroConstantin Iulian 3

A Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deynute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2)
Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc
echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terI, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

CREDITOR CONTRACTAT ASCADENT
ÎN ANUL LA

ING BANK 2018 2023 69.216,61 RON

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față
de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți
comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice
românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli,
altele decat cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500
Euro

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

SURSA VENITULUI: NUME
ADRESĂ

savlclumP mT
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT



1. Venituri din salarii
1 .1. Titular

Primaria Municipiului
Constantin I Bucuresti-Bd. Regina
Florian Liviu I Elisabeta, nr.47, Sect.5

Salariu 2020 83.358 RON

l.2. Soț/soție
Agentia pentru Plati si
Inspectie Sociala a
Municipiului Bucuresti-str
Ion Campineanu, nr.20,
sect. 1
Sectorul 1 al Municipiului
Bucuresti-B.dul Banu
Manta, nr.9, sect. 1

Indemnizatie 2020 42.643 RON

Constantin
Gabriela

1.3. Copii

Salariu 2020 12.203 RON

2. Venituri din activități independente
1.1 . Titular

cedarea

1.2. Soț/soție

3. Venituri din
1.1. Titular

folosinței bunurilor

S
etc.

4. Venituri din investiții
1.1 . Titular

1111111111111111111111111111111111111111+1+1+1+ 1111111111111111111111111.2. Soț/soție

5. Venituri din pensii
1.1. Titular

11111111+11111111111111111111iii111111111111111111111111111111111111111
e i din activități ©ricole
1.1. Titular

1111111111111111111111111111111111111111+111111+ 1111111111111111111111;1.2. Soț/soție

J

1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Col



r
8. Venituri din alte surse
h .1 . Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii :
Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,

pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării:
Semnătura :

t€af)b2/



’ lmi: BUCUREȘTI
, TIE DE AVERE

»tul

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnata STOIAN D. OANA, având funcția de Expert asistent la Direcția
Generală Servicii Publice - Direcția Servicii Publice, cu domiciliul în Bucuresti,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe
propria răspundere că împreună cu familia*1) dețin următoarele :

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări
ADRESA SAU ZONA ANUL

DOBÂNDIRll

2017

SUPRAFAȚA COTA TITULARUL+2)PARTE

București, Sector 3 2000 m.p, Succesiune Stoian Andreea
Daniela 1/2

Stoian Andreea
Daniela 1/2

Județul Ilfov 427 m.p, Vânzare-
cumpărare

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane. dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări@dum

+

Bucuresti, Sector 3 1 2017 65 m.p. 1 /4 Succesiune Stoian Maria1/2
Stoian Andreea

Daniela 1/4

București, Sector 2 1 2017 30 m.p. 1 /2 Vânzare-
cumpărare

Stoian Andreea
Daniela 1/2

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale /
Ik

de producție



*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
*2) La “titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace1

de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
NATURA mA AT N 0

DOBÂNDIREFABRICA' iE

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUM ANUL
DOBÂNDIRI

VALOARE ESTIMAT

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

PERSOANA C,DATA
ÎNSTRĂINĂRII I CARE S-AÎNSTRĂINAT

FORMA
ÎNSTRĂINĂRll

VALOAREA



IV. ACTIVE FINANCIARE
Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și1

investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

VALUTA DESCHIS ÎN
ANUL

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

i m DE VALOARE TOTNUMTIPUL+)
TITLURI / COTA LA ZIPERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT DE
PARTICIPARE

*\ Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni
sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terI, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

T 0 C A
ÎN ANUL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro'

CiNE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME. ADRESĂ

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii



Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-
/ea

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

I
VENITUL

ME
ADRESĂ

1 T VENIT ANUAL ÎNCASAT
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

SERVICIUL PRESTAT

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Primăria Municipiului
Bucuresti
Bd. Regina Elisabeta nr
47, sector 5

Salariu 41.785 LEI

STOIAN OANA

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

2. Venituri din

1.1. Titular

mr

l.2. Soț/soție

e

1.1. Titular

e

1.2. Soț/soție, etc.

4. Venituri din

1.1. Titular

investiții

1.2. Soț/soție

e

1.1. Titular



1.2. Soț/soție

a

1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.1. Titular

1.2. Soț/sojie

1.3. Copii

t

1.1. Titular

l.2. Soț/soție

1.3. Copii

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării :
18.05.2021

Semnătura :



MA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
E DE INTERESE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnata STOIAN D. OANA, având funcția de Expert asistent la Direcția Generală
Servicii Publice - Direcția Servicii Publice, cu domiciliul în București, cunoscând prevederile art.
292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/:
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau

;ietăți naționale, instituții de credit, grupuri de
alte organizații neguvernamentale

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Nr. de părji
sociale sau de

acțiuni

Valoarea totală a
părților sociale

și/sau a acțiunilor
1.1.

autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ateI
sau fundajiilor ori ale altor organizații®R8@–T–tâi%1===––:–1_ - :---':: . _ I -_-'::-':: I Valoarea beneficiilor
Denumire și Adresă I Deținută

asociațiilor nentale

a brofesionale bi/sau sindicale

în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4.1



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, con sultanjă juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
majoritar/minoritar
e
numele,prenumele/denumirea 1 contractantă:

Procedura

și adresa denumirea și
prin care a
fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală

contractului
a

contractului
adresa încredințat

contractul
Titularul

Soț/soție

Rude de gradul I '1> ale
titularului

Socetă ți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații -2>

'1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
' 1z) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acțiuni la care dectarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării:
1 8.05.2021

Semnătura :



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
AVERE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE AVERE

Expert superior la
Serviciul Dezinsectie.

deSubsemnatul/Subsemnata PETRESCU VIOLETA NORICA , având funcția
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Directia Servicii Publice –

Deratizare, Dezinfectie. CNP ..........................., domiciliul
Bucuresti, ........................................................................, prevederile art. 292
din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că împreună cu
familia*1) dețin următoarele

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

0
DOBÂNDIRE

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

E mN ACATEGORIA+)
DOBÂNDIRll

0
DOBÂNDIRE

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spagi comerciale /
de producție



*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
*2) La “titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe

de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
A NmA ATI

FABRICA

Dacia Logan 20061autoturism

iahturi și alte mijloace

0
DOBÂNDIRE

Credit auto

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

S mN L
DOBÂNDIRll

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA PERSOANA CĂTRE FORMA L
ÎNSTRĂINĂRll CARE S-A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRll

IV. ACTIVE FINANCIARE



Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

ÎIC VALUTA ETIPUL+) 0
ADRESA ACESTEIA LA ZIANUL

*1 Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participănle în străinătate

EMITENT TITLU 1 SOCIETATEA ÎN CARE
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL“) NUMĂR DE
TITLURI / COTA

DE
PARTICiPARE

*1 Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de ținute (titluri de stat, certificate, obligajiun0; (2) Acțiuni
sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

0R SCADENT LA L
ÎN ANUL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro*

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL FRESrAr/
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT Anl
ÎNCASAT

l.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradu1 1 și a1 11,

lea

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate



CINE A REALIZAT
VENITUL

e

l.1. Titular
Petrescu Violeta

1 1 VENIT ANUAL
ADRESĂ 1 OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

PMB Expert superior 83.452

1.3. Copii

2. Venituri din
1.1. Titular

1.2. SoVsoție

3. Venituri din
1.1. Titular

l.2. Soț/soție, etc.

4. Venituri din
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

5. Venituri din pensii
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

e
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

7, Venituri din premii și jocuri de noroc
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii



8. Venituri din alte surse
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completări i :

/# 05.âoâl
Semnătura :



PRIMĂRiA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
INTERESED

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata PETRESCU VIOLETA NORICA , având funcția de Expert
Superior , la PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI , Directia Servicii Publice, Serviciul
Dezinsectie, Deratizare, Dezinfecție, CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliul Bucuresti,
.............................................................., cunoscând art. 292 din Codul penal privind falsul în
declarații, declar pe propria răspundere :

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale,
interes economic, precum și

companii/societăți naționale, instituții
membru în asociatii. fundatii sau alte oraanizatii neauvernamentale

de credit, grupuri de

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Nr. de părți
sociale sau de

acțiuni

Valoarea totală a
părților sociale

și/sau a acțiunilor

autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, aleI
sau fundațiilor ori ale altor organizajiimI HT8––T–7îăMMIT . . :–1–1
Denumire și Adresă Deținută Valoarea beneficiilor

asociațiilor neguvernamentale

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul
3-1

asociațiilor profesionale ii/sau sindicale

în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4.1



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
majoritar/minoritar
e
numele,prenumele/denumirea 1 contractantă: 1 prin care a
și adresa I denumirea și I fost

a
Procedura Tipul

contractului
Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală

adresa încredințat
contractul

contractului

Titularul

Rude de gradul I '1> ale
titularului

Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații -2>

'1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăjilor
comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării :

J 4 .or . 2o2 /
Semnătura :

9



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnata lvașcu Elena Andreea, având funcția de consilier, la Direcția Generală
Achiziții Publice, domiciliul în București, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind
falsul în declarații, declar pe propria răspundere :

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale,
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau

companii/societăți
alte organizații neguvernamentale

naționale, instituții de credit, grupuri de

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

>

sociale sau de
acțiuni

Valoarea totală a
părjilor sociale

și/sau a acțiunilor

autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor

a ––T–THaT–T–T=:=
Denumire și Adresă I Deținută 1 Valoarea beneficiilor

organizații neguvernamentale

a
3.1

asociațiilor profesionale și/sau sindicale

în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4.1

Wo

Rude de gradul I
titularului

1) ale



titularului

Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale. cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2)

'1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acjiuni la care declarantul împreună cu sojul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societăjii, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării : Semnătura :

K/c, ba\



6#t»7F}
>#q

1 UCUREȘTIÎRIMĂRIA
IE DE AVERE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnata lvașcu Elena Andreea, având funcția de consilier, la Direcția Generală
Achiziții Publice, domiciliul în București, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1) dețin
următoarele:

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări
ADRESA SAU ANULCATEG

DOBÂNORIA*)ZONĂ
DIRll

(3)București 2018

SUPRAF
AȚA

145 mp

COTA
PART

E
1 /2

MODUL DE
DOBÂNDIR

E
Contract de
întreținere

TITULARUL*2

lvașcu
Andreea

lvașcu Marius

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

ADRESASAU I CATEG
ZONĂ ORIA’')

ANUL
DOBÂN

DIRll

mo

SUPRAF I COTA
AȚA PART

E

MODUL
DE

DOBÂNDI
RE

Contract
de

întreținere

București 48 mp

i
Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale /

de producție
*1) Prin familie se înțelege sojul/soția și copii aflaji în întreținerea acestora.
'2) La “titular” se menjionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojuI/soția,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

URC AD EL



FABRICATIE
2005

DOBANDIRE
CumpărareRenault Megane

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUMAR ANUL
DOBÂNDIRll

VA[afRkESî[mA

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

UNULUI
INAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

PERSOANA CĂTRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

FORMA
ÎNSTRĂINĂRll

VALOAREA

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

INSTITUȚIA CARE ADMINISTREAZĂ ȘI
ADRESA ACESTEIA

TIPUL“) VALUTA DESCHIS ÎN
ANUL

*> Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)
2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

EMITENT TITLU / SOCIETATEA ÎN CARE
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL"') NUMĂR DE
TITLURI / COTA

DE
PARTICIPARE

VALOARE TOT
LA ZI

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de ținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni
sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

........................Nu este cazul.............................................



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

CREDITOR CONTRACTAT ! SCADENT
ÎN ANUL LA

20242019 32.800,00 lei

6.000 lei
5.000 lei
5.000 lei

BT ( card credit
BT ( card credit

CREDIT EUROPE BANK ( card
debit)

2017
2018
2018

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro’

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.3. Copii
Se exceptează de la declarare cadourile și trataUile uzuale primite din partea rudelor de gradut 1 și a1 11-

lea
VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în

ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL
PRESTAT /
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
lvașcu Elena
Andreea
Wo

PMB Consilier/Salariu 92.603,00 lei

RAAPPS - STBN 32.794.00 lei
lvașcu Marius

Conducator auto/
Salariu

1.3. Copii

1.1. Titular



1.2. Soyso ție

e

1.1. Titular

1.2. Soyso ție, etc.

1.1. Titular

1.2. Soysoție

5. Venituri din pensii
1.1. Titular

1.2. Soysoție

e

1.1. Titular

1.2. SoVsoție

e lin premMocuri de noroc
1.1. Titular

1.2. Soyso ție

1.3. Copii

8. Venituri din alte surse
1.1. Titular

PMB Consilier/vouchere 1 1.450.00 lei
de vacantalvașcu Elena Andreea

1.3. Copii
lvașcu David Mihai
lvașcu Stefan Andrei

Alocații de stat 1.427.00 lei
1.982,00 lei

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării :

K,rCyA
Semnătura:



PRIMAi<IA MUNI
D AVERE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnata ȚÎRLESCU IONELA, având funcția de Consilier Achiziții Publice, la Direcția
Generală Achiziții Publice re.

WltlteWebllbgelavmeutjwllsMM[aMmprivtncMHnlid
declarații, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1) dețin următoarele :

ADRESA s4Bll zIQN ANUL+CATEGORIA
DOBÂNDIRll

ORAS CHITILA 20071

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări
A

17500 mp

eoîĂ
PARTE

1 /2

MODUL DE TITULARUL+2)
DOBÂNDIRE

SUCCESIUNE Țîrlescu Ionela
Filimon Valerica

+

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane. dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

ADRESA SW©iN.

BUCURESTI

ANUL
DOBÂNDIR

1991

SUPRAFAȚA

47 mp

COTA
PARTE
100%

1 /2

MODUL DE
DOBÂNDIRE

cvc
TITULARUL+2)

Țîrlescu Ionela

ORAS CHITILA I

Filimon Valerica

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale / de
producție
*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflaU în întreținerea acestora.
'2J La "titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în

cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

+

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule 1 autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

ANUL DENR. BUCĂȚI
FABRICATIE

MODUL DE
DOBÂNDIRE

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro



Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUM. ANUL
DOBÂNDIRll

VALOARE ESTIMAT

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

PERSOANA CĂTRE FORMA
CARE S-A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRll

VALOAREA

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

NSTITUȚIA CARE ADMINISTREAZĂ ȘI VALUTA
ADRESA ACESTEIA

DESCHIS ÎN
ANUL

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente: (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

EMITENT TITLU 1 SOCIETATEA ÎN CARE
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL“) NUM DE
TITLURI / COTA

DE
PARTICIPARE

vALdARE TOTA
LA ZI

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de{inute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni
sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:



Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate NU ESTE CAZUL

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terI, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA
ÎN ANUL

VALOARE

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro'

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular

1.2. SoVsoție

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-
lea

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

VENIT ANUAL ÎNCASAT

l. Venituri din salarii
1.1. Titular

RLESCU IONELA
1.2. SoVsoție

SALARIU 82946 LEI

1.3. Copii

r
1.1. Titular



e
l.l. Titular

o

l.1. Titular

o

>

1.1. Titular

o

I

1.1. Titular

o

7. Venituri din premii și iocuri de noroc
1.1. Titular

1.2. SoVsoție

o

L

1.1. Titular
I

o
vouchere vacanta 1450 LEI

1.3. Copii

d, potrivit legii penale, pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării :

/d. v( ;a2/
Semnătura :



nRIMĂRKMUNlcmRumEî;
DEC

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnata ȚÎRLESCU IONELA, având funcția de Consilier Achiziții Publice, la Direcția
Generală Achiziții Publice nIEBEmma@agRl18wEliMBED) ms

neguvernamentale

declarații, declar pe propria răspundere :

interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

)

sociale sau de
actiuni

a

părților sociale
și/sau a acțiunilor

autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
sau fundatiilor ori ale altor

r
Denumire și Adresă

organizații neguvernamentale
a
Deținută

Valoarea beneficiilor

2.1...
1 sin
IiI

mI

în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4.1

5. Contracti v ceMăsistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
maioritar/minoritar
e
numele,prenumele/denumirea 1 contractantă:
și adresa

Procedura

denumirea și
adresa

prin care a
Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală

fost
a

contractului
încredințat
contractul

Titularul

Soț/soție

: rT: IT!! : TT: :111 rT:T ;;::Rude de gradul
titularului
Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2>

1 3 ale



'1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societăjii, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării: Semnătura :



P R 1 M A R 1 A M U NIC1= = = 2:tE ȘT 1

Ziu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnata URSEI ANA-MARIA, având funcția de CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, la
DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZITII PUBLICE, CNP domiciliul în Bucuresti.

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul
în declarații, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1) dețin următoarele

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte !ări
ADRESA SAU ZONĂ

București,

ANUL SUPRAFAȚA COTACATEGORIA+) DOBÂNDIRll PARTE

1 /219983 202mp

MODUL DE
DOBÂNDIRE

cvc
TITULARUL+2)

Ursei
Dănuț

Ursei Ana
Maria
Ursei
Dănu
Ursei
Dănu

Călărași

Călărași

zn
l 1 /1

Moștenire
părinti

Moștenire
părinti

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

ADRESA SAU za COTA MODUL DEANULCATEGORIA+) DOBÂNDIREDOBÂNDIRll PARTE

1 /2București , 1998 100mp2 cvc
TITULARUL+2)

Ursei
Dănuț

Ursei Ana
Maria

Ursei Ana
Maria
Ursei
Dăn

București P Cvc/
Credit

ipotecar

r 1 /1 Moștenire
părinți

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spajii comerciale /
de producție



*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întrejinerea acestora.
*2) La "titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NR. BUCĂȚI ANUL DE
FABRICATIE

2001

MODUL DE
DOBÂNDIRE

cvcVolkswagen
Kia
Mercedes
Koch

2005
2014
1991

cvc
cvc
cvcRemorcă

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESCRIERE SUM ANUL
DOBÂNDIRll

VALOARE ESTIMAT

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

PERSOANA CĂTRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

FORMA
ÎNSTRĂINĂRll

VALOAREA



IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

INSTITUȚIA CARE ADMINISTREAZĂ ȘI
ADRESA ACESTEIA

TIPUL’'') VALUTA DESCHIS ÎN SOLD / VALOARE
LA ZIANUL

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

EMITENT TITLU / SOCIETATEA ÎN CARE
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL+) NUMĂR DE
TITLURI / COTA

DE
PARTICIPARE

VALOARE TOTA
LA ZI

*1 Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de ținute (titluri de stat, certificate, obligajiuni); (2) Acjiuni
sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terI, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

CONTRACTAT
ÎN ANUL

2015
2020
2020

2035
2025
2025

CEC BANK-CREDIT IPOTECAR
CEC BANK –CARD CREDIT
CEC BANK –CARD CREDIT

168.700 LEI
20.000 LEI
25.000 LEI

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro'

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular

1.2. SoVso lie

1.3. Copii

Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al ll
/ea.

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate



TS S t ÎNCASAT
VENITUL 1 ADRESĂ 1 OBIECTULGENERATOR

DE VENIT
1. Venituri din salarii

1.1. Titular
Ursei Ana-Maria

l.2. SoVsoție
Ursei Dănul
l.3. Copii

PMB Salariu 85.127 lei

Urban Sa Ofiter control
Salariu

28.800 lei

2. Venituri din activități independente
1.1. Titular

1.2. Soysoție

1.1. Titular

1.2. SoVso ție, etc.

e
1.1. Titular

1.2. Soysoție

5. Venituri din pensii
1.1. Titular

1.2. Soț/soție
r
6. Venituri din activități agricole
1.1. Titular

lensie 47.760 LEI

1.2. Soț/soție

J
1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii



r

8. Venituri din alte surse
Tichete de1.1. Titular Ursei Ana
vacantaMaria

1.450 lei

Apial.2. Soț-Ursei Dănu' 12.355 lei

Alocatie de statl.3. Cooii

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării :
18.05.2021

Semnătura:



MaRtnew“
DEC

-J&

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata URSEI ANA - MARIA, având funcția de CONSILIER ACHIZIȚII
PUBLICE, la PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIREC-
PUBLICE, CNP , domiciliul în București
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații,
răspundere :

GENERALĂ ACHIZIȚII

declar pe propria

interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

>

sociale sau de
acțiuni

Valoarea totală a
părților sociale

și/sau a acțiunilor

și control ale societăților comerciale, re!!WeB
autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociațiilor sau fundațiilor ori ale altorm=––––F–lsmEa–T–:–:=

Denumire și Adresă 1 Deținută 1 Valoarea beneficiilor

organizații neguvernamentale

3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale

în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4.1

Soț/soție

Rude de gradul I
titularului



Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2)

'1> Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/sojia și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acjiuni la care declarantul împreună cu soțul/sojia și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării: Semnătura :

lg .c6 . f.H



PRIM;, 1{ IA MUNiCIPIULUI BUCUREȘTI

TIE DE AVERE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

i Publice. la Directia
domICIIIul =
ucurești, cunoscând

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că
împreună cu familia*1) dețin următoarele :

1. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Subsemnata POPA NICOLETA, având funcția de Consilier Achiziț
Generală Achiziții Publice Direcția Proceduri

E

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări
ADRESA SAU ZON ANUL+CATEGORIA DOBÂNDIRll

Comuna ROȘU 3 2000

SUPRAFAȚA

448,11

8558

COTA
PARTE

3/4
1 /4

MODUL DE
DOBÂNDIRE
Succesiune
Succesiune
Succesiune

TITULARUL’1’2)

POPA NICOLETA
DUTESCU MARIA
POPA ADRIAN2010Comuna BEZDEAD 5

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier;
+

extravilane, dacă se află în circuitul civil
2.Clădiri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

(3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri

ADRÎA

BUCUREȘTI

SUPRAFAȚA

53,65

noi
PARTE

MODUL DE
DOBÂNDIRE

Ctr. v-c

TITULARUL+2)

POPA ADRIAN

BUCUREȘT

BUCUREȘTI

1992

2010

46,32

68,96

3/4
1 /4

3/4
1 /4

Succesiune
Succesiune
Succesiune
Succesiune

POPA NICOLETA
:SCU MARIAD

POPA ADRIAN
POPA FLORIAN

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale / de
produc jie
*1 ) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
*2) La "titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în

cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

+

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NATURA

Autoturism

MARCA

FORD FOCUS

ANUL DE
FABRICATIE

2008

MODUL DE DOBÂNDIRE

cumparare



2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de
artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau
universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării

DESCRIERE SUMAR ANUL
DOBÂNDIRll

VALOARE ESTIMAT

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 3000 EURO FIECARE, ȘI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

PERSOANA CĂTRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

FORMA
ÎNSTRĂINĂRll

VALOAREA

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate
Euro

INSTITUȚIA CARE ADMINISTREAZĂ ȘI
ADRESA ACESTEIA

DESCHIS ÎN
ANUL
2004

2004

NN Asigurari 39.816

NN Asigurari

NN Asigurari

m2

40.6112004

*> Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3)
Fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată
a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investijiile și participările în străinătate

EMITENT TITLU / SOCIETATEA ÎN CARE
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL+) NUăÂk DE
TITLURI / COTA

DE
PARTICIPARE

rALOARE TOT LA ZI

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de ținute (titluri de stat, certificate, obligajiuni); (2) Acțiuni sau părți
sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000
Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

NU ESTE CAZUL



V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terI, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

CREDITOR c6NTRĂCTAT
ÎN ANUL

SCADENT LA

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea
de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome,
companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse,
credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a căror
valoare individuală depășește 500 Euro’

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI
NUME, ADRESĂ

S&RVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

l.1. Titular

Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an
fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL ÎNCASAT

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
POPA NICOLETA PMB

RA APPS

91.81 1 lei

59.588 lei
1.2. Soț/soție
POPA ADRIAN

l.3. Copii

e
1.1. Titular

l.2. Soț/soție

1.1. Titular



l.2. Soysoție, etc.

l.1. Titular

1.2. SoVsoție

e

1.1. Titular

1.2. Soysoție

6. Venituri din activități agricole
1.1. Titular

1.2. SoVsoție

7. Venituri din premii și jocuri de noroc
1.1. Titular

1.2. SoVso ție

1.3. Copii

8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
V

1.2. SoVsoție

1450 lei

1.3. Copii
P 1982 lei

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării:

1 g . Gg' REal
Semnătura:



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

funcția de Consilier Achiziții PuSubsemnata POPA NICOLETA. având
Generală Achiziții Publice – Direcția Proceduri domiciliul

Bucure]gtRcunoscând prevederile art. 292
din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere :

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale,
interes economic, precum și membru în

companii/societăți
asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale

naționale, instituții de credit, grupuri de

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

)

sociale sau de
acțiuni

a
părților sociale

și/sau a acțiunilor
r1

autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
sau fundațiilor ori ale altorasociațiilor

r
Denumire și Adresă

organizații neguvernamentale
a
Deținută

Valoarea beneficiilor

1 ndicale
111

în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4.1

derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
maioritar/minoritar
e
numele,prenumele/denumirea 1 contractantă: 1 prin care a
și adresa I denumirea și I fost

Procedura Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

adresa încredințat
contractul

Titularul

Soț/soție

Rude de gradul I '1)
titularului

Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2)

ale



1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
':2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I objin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăjilor
comerciale pe acjiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acjiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării: Semnătura :

It , og . IezI



1 CIPIULUI BUCUREȘTI

LfțATIE DE AVERED

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DECLARAȚIE DE AVERE

ZIua
Tl

Subsemnata Florentina TRĂISTARU, având funcția de expert, la Direcția Servicii
Integrate, CNP: , domiciliul: str. , nr. , bl. , sc. , etj. , ap. , sector , București, cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria
răspundere că împreună cu familia*1) dețin următoarele :

1. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

A 0
DOBÂNDIRE TITULARUL+2)

Categoriile indicate sunt: (1) agrico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

E mNCATEGORIA+) DOBÂNDIRll
SUPRAFAȚA

49,27

mo
PARTE

100%

MODUL DE
DOBÂNDIRE
Contract de

vânzare/
cumpărare
Contract de

vânzare/
cumpărare

TITULARUL+2)

Jud, Teleorman Florentina
Trăistaru
Florentina
TrăistaruMun. București 31,002015 100%

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale /
de producjie
*1) Prin familie se înjelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
*2) La "titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE



1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte
mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

MARCA
A"'" I '.inÂM€};;i

NR. BUCĂȚI ANUL DE
FABRICATIE

MODUL DE
DOBÂNDIRE

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul
României la momentul declarării

DESeR[EREVL MĂR, ANUL
DOBÂNDIRll

VALOARE ESTIMAT

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

NATURA BUNULUI
ÎNSTRĂINAT

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

PERSOAfAeĂÎRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT

FORMA
ÎNSTRĂINĂRll

vALOAREA

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

INSTITUȚIA CARE ADMINISTRI
ADRESA ACESTEIA TIPUL’') VALUTA DESCHIS ÎN

ANUL

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)



2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

EMITENT TITLU 1 SOCIETATEA ÎN CmR
PERSOANA ESTE ACȚIONAR SAU ASOCIAT /

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT

TIPUL+) NUMĂR DE
TITLURI 1 COTA

DE
PARTICIPARE

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de ținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni
sau părți sociale în societăji comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui te4, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

CREDITOR 0 C
ÎN ANUL

2008 2038
20242019

VALOARE

23.200 eur
75.000 lei

Banca Transilvania
Banca Comercială Româna

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI
NUME. ADRESĂ

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL

GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
ÎNCASAT

1.1. Titular



Se exceptează de la declarare cadourile și tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-
/ea.

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT
VENITUL

§uk
ADRESĂ

L
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL iC

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Municipiul București, B-dul
Regina Elisabeta. nr. 147,
sector 5Florentina Trăistaru

o

salariu 94.668 lei

1.3. Copii

1.1. Titular
r

1.2. Soț/sojie

l.1. Titular

1.1. Titular

o

EVenituri din pensii-
1.1. Titular

6. Venituri din activități agricole
1.1. Titular

)

1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

8. Venituri din alte surse
1.1. Titular

1.2. Sot/sotie



Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării :
18.05.2020

Semnătura :



I MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HrERESE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnata Florentina TRĂISTARU, având funcția de expert, la Direcția Servicii Integrate,
CNP: , domiciliul: str. , nr. , bl. , sc. , etj. , ap. , sector , București, cunoscând prevederile art. 326
din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere :

1. Asociat sau acționar la societăți
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau

comerciale, companii/societăți naționale, instituții
alte organizații neguvernamentale

de credit, grupuri de

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Nr. de părți
sociale sau de

acțiuni

Valoarea totală a
părților sociale

și/sau a acțiunilor

autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
sau fundatiilor ori ale altor or!

N@T–––T–ȘȚGqaT==e=eIicI=
Denumire și Adresă I Deținută

sociațiilor 'guvernamentale

a Ms sindicale

în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic



1 rI' 11
n

TI

5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar
maioritar/minoritar

numele,prenumele/denumirea 1 contractantă: 1 prin care a I contractului F încheierii I contractului 1 totală
și adresa I denumirea și I fost contractulu

a
contractului

adresa încredințat
contractul

Titularul

Soț/soție

Rude de gradul I '1) ale
titularului

Socetăți comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale. cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2)

’1> Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul l dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării:
18.05.2020

Semnătura :


