CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova
Fax:0251/406338 E-MAIL :

office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata Albulescu Mariana, având funcţia de inspector asistent, la Casa
judeteana de Pensii Dolj, CNP************, cu domiciliul in Craiova, str.***************** jud.
Dolj, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova – Mofleni

Categoria*
(3)

Anul
dobândirii
1996

Suprafaţa
504 mp

Cota
parte
1/1

Modul de
dobândire
Mostenire

Titularul2
Albulescu
Mariana

-

-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova-

(1)

Anul
dobândirii
1992

(2)

1996

Categoria*

52mp

Cota
parte
1/1

Modul de
dobândire
Cumparare

88mp

1/1

Mostenire

Suprafaţa

Craiova-Mofleni

Titularul2
Albulescu
Mariana
Albulescu
Mariana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror
valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri
de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente
anului fiscal anterior)
2. Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia însumat a

tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2013

Creditor
BCR Craiova

Scadent la
2017

Valoare
27.000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venizul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Casa judeteana de Pensii
Dolj

Salariat

22.634 lei

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Albulescu Mariana
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
4

Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
26.05.2017

Semnătura
Albulescu Mariana

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata .ALBU LIVIA OANA., având funcţia de .inspector la C J P DOLJ, CNP
***********, domiciliul Craiova, ******** Dolj, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii
2011

Suprafaţa
50 mp

Craiova,

Cota
parte

Modul de
dobândire
cumparare

Titularul2
Albu Livia
Oana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

autoturism

Peugeot 2006

1

Anul de fabricaţie
2008

Modul de dobândire
cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
30.47
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
24.05.2017
ALBU LIVIA
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul BACIU DANIEL, având funcţia de Șef Serviciu, la Casa Județean de Pensii Dolj,
CNP **********, domiciliul în CRAIOVA, str.************, cunoscând prevederile art.292 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria r spundere, c împreun cu familia1 deţin urm toarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

3

2013

1130 m2

1/2

Cump rare

Baciu Daniel
Baciu Corina-Daniela

Craiova,

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

1

2003

64 m2

1/2

Cump rare

2

2013

263,94 m2

1/2

Cump rare

4

2013

34,76 m2

1/2

Cump rare

Baciu Daniel
Baciu Corina-Daniela
Baciu Daniel
Baciu Corina-Daniela
Baciu Daniel
Baciu Corina-Daniela

Craiova,
Craiova,
Craiova,

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.

1)
2)

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Marca

Nr. de
buc ţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

TOYOTA AVENSIS

1

2006

CUMP RARE

Natura
AUTOTURISM

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumar

Anul dobândirii

Valoare estimat

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administreaz şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Num r de
titluri/cota de
participare

Valoare total la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
BCR
BCR

Contractat în
anul

Scadent la

Valoare

2013

2043

90.000
Euro

2012

2017

10.000 Lei

2014

2019

25.000 Lei

2013

Raiffeisen Bank

2012

Card debit -descoperire
card sotie
Card debit -descoperire
card titular

20.000 Lei
22.500 Lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular
3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular :
BACIU DANIEL
1.2 Soţie: BACIU CORINADANIELA

Sursa venitului: numele,
adres

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Casa Judeteana de Pensii
DOLJ

SALARIAT

47.167 LEI

Agentia Nationala de
Achizitii Publice

SALARIAT

CF FISEI FISCALE

1.3 Copii:
2. Venituri din activit ţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Sursa venitului: numele,
adres

Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Alocatie de stat

1008 LEI

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activit ţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.4 Copii: BACIU SIMINADANIELA

Agentia Judeteana de
Prestatii Sociale

Prezenta declaraţie constituie act public şi r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data complet rii,
25.05.2017

Semn tura,
BACIU DANIEL
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DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata, Badea Elena având funcţia de Inspector superior la CJP Dolj,
CNP*********, domiciliul Craiova,*********, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

CRAIOVA

3

Anul
dobândirii
2005

MELINESTI

1

2002

7000 M²

½

CUMPAR
ARE

-

-

-

-

-

Adresa sau zona

Categoria*

510 M².

Cota
parte
½

Modul de
dobândire
CUMPAR
ARE

Suprafaţa

Titularul2
BADEA ILIE
BADEA
ELENA
BADEA ILIE
BADEA
ELENA
-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

1

Anul
dobândirii
2006

69M²

Cota
parte
½

Modul de
dobândire
DONATI
E

1

2005

25 M²

½

CUMPAR
ARE

1

2012

39M²

½

CUMPAR
ARE

2

2012

107.28M²

½

CONSTR
UCTIE
PROPRIE

Categoria*

Suprafaţa

CRAIOVA,
CRAIOVA,

BUCURESTI,
CRAIOVA,
-

Titularul2
BADEA
ELENA,
BADEA ILIE
BADEA ILIE,
BADEA
ELENA
BADEA ILIE,
BADEA
ELENA
BADEA ILIE,
BADEA
ELENA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.

1

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

AUTOTURISM

LOGAN
WOLSKWAGEN

1
1

Anul de fabricaţie
2004
2015

Modul de dobândire
CUMPARARE
CUMPARARE

AUTOTURISM

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor

Contractat în
anul
2008

2022

120.000LEI

2015

2020

40.000LEI

Scadent la

Valoare

CEC BANK
CEC BANK

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

Titular

3

Venit anual încasat

1.2

Soţ/soţie

1.1 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1.3 Titular
BADEA ELENA

CJP DOLJ,
M. KOGALNICEANU,
NR.14, CRAIOVA

SALARIU

30405 LEI

1.4 Soţ/soţie
BADEA ILIE

TELEKOM
ROMANIA

SALARIU

CONFIDENTIAL
CONFORM C.I.M.

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii

1.1 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
18.05.2017
BADEA ELENA
5

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata BECHERU FL. DANIELA FLORIANA având func ia de INSPECTOR,
la CASA JUDE EAN DE PENSII DOLJ, CNP**************, domiciliat în CRAIOVA,
str*******, Dolj, cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul în declara ii, declar pe
propria r spundere, c împreun cu familia1 de in urm toarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

MALU MARE

3

Anul
dobândirii
2005

MALU MARE

3

2007

Adresa sau zona

Categoria*

607 mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
V-C

606 mp

3/4

V-C

Suprafa a

Titularul2
Becheru Daniela
Floriana
Becheru Ion
Lauren iu şi
Doru Florea

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
MALU MARE

Categoria*
2

Anul
dobândirii
2014

Suprafa a
120 mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire

Titularul2

Construire

Becheru Daniela
Floriana;
Becheru Ion
Lauren iu

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

AUTOTURISM

OPEL ASTRA G

Nr. de
buc i
1

Anul de fabrica ie

Modul de dobândire

2009

V-C

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumar

Anul dobândirii

Valoare estimat

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a înstr inat

Forma înstr in rii

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Institu ia care administreaz şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este ac ionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Num r de
titluri/cota de
participare

Valoare total la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor
BANCA COMERCIAL ROMÂN S.A.

Contractat în
anul
2012

Scadent la

Valoare

2042

38.000 EURO

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

1.2 So /so ie

3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adres

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CASA JUDE EAN
DE PENSII DOLJ,
CRAIOVA, str. M.
Kog lniceanu, nr.14

SALARIAT

29960

S.C SARANTIS
ROMÂNIA S.A.
POPEŞTI LEORDENI,
Str. Olteni ei, nr.249

SALARIAT

Conform Contractului de
Munc (Confiden ial)

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
BECHERU DANIELA
FLORIANA
1.2 So /so ie
BECHERU ION
LAUREN IU
1.3 Copii

2. Venituri din activit i independente
1.1 Titular

1.2 So /so ie

3. Venituri din cedarea folosin ei bunurilor
1.1 Titular

1.2 So /so ie

4. Venituri din investi ii
1.1 Titular

4

1.2 So /so ie
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adres

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 So /so ie

6. Venituri din activit i agricole
1.1 Titular

1.2 So /so ie

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

1.2 So /so ie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 So /so ie

1.6 Copii
Prezenta declara ie constituie act public şi r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ionate.
Data complet rii
26.05.2017

Semn tura
BECHERU DANIELA
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova
Fax:0251/406338 E-MAIL :

office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnata, BELU D. CAMELIA MAGDALENA, având funcţia de inspector superior la Casa
Judeteana de Pensii Dolj, CNP**************, cu domiciliul in Craiova,**************** cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria
*

Carcea / Dolj

3

Anul
dobândirii
2007

Suprafaţa
1200 mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Vanzare
/cumparare

Titularul2
Belu Florian
Belu
Magdalena

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Suprafaţa

1

Anul
dobândirii
2006

47 mp

Cota
parte
1/2

2

2012

900 mp

1

Adresa sau zona

Categoria*

Craiova,

Leamna de Sus / Dolj

Modul de
dobândire
Vanzare/c
umparare
Vanzare/c
umparare

Titularul2
Belu Florian
Belu Magdalena
Belu Magdalena

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Autoturism

Opel Vectra C

Nr. de
bucăţi
1

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2002

Vanzare/cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror
valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară
-

Anul dobândirii
-

Valoare estimată
-

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
-

Data
înstrăinării
-

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-

-

-

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
-

Tipul*

Valuta

-

-

Deschis în
anul
-

Sold/valoare la zi
-

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

2

2.

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Număr de
titluri/cota de
participare

Tipul*

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2007

Creditor
VOLKSBANC

Scadent la

Valoare

2027

31.000 EURO

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

-

-

-

1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie

-

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
3

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

C.J.P. Dolj
Str. M. Kogalniceanu,
nr. 14, Craiova

salariat

30.568 lei

B.C.C.O. Craiova

salariat

32.436 lei

alocatie

1.008 lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

-

-

-

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Belu D. Camelia Magdalena
1.2 Soţ/soţie
Belu Florian
1.3 Copii

Belu F. Gabriel Bogdan
A.J.P.S. Dolj
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
1.1 Titular
-

4

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
Belu Magdalena

5

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnata Besliu Manuela-Luiza , având funcţia de inspector la CJP.Dolj, CNP ****,domiciliul.Craiova
***********, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

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

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona

Categoria
*

-1

Anul
dobândirii
1999

Suprafaţa
84mp

CRAIOVA/ROVINE

Cota
parte
50%
50%

Modul de
Titularul2
dobândire
cumparare BESLIU VIOREL
BESLIU
MANUELALUIZA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Nr. de
bucăţi

Natura

Marca

Anul de fabricaţie

AUTOTURISM

SEAT

1

2010

FORD

1

2013

Modul de dobândire
CUMPARARE
SECOND
CUMPARARE
SECOND

AUTOTURISM

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a
căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la
momentul decalării

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar sau
asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale
în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

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

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale
sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/ Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ/CRAIOVA/
KOGALNICEANU/14

INSPECTOR/SALARIU

30909

FORD/CRAIOVA/
H.FORD/1

INGINER/SALARIU

45682

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
BESLIU
MANUELA-LUIZA
1.2 Soţ/soţie

BESLIU VIOREL
1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/ Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
...26.05.2017..................................
.........M.Besliu...........................

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnata Buleandra S. Florentina Mariana, având funcţia de sef serviciu la C.J.P. DOLJServiciul Serviciul Verificare si Pensii Internationale, CNP***************, domiciliul
Craiova***********, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova
Craiova

3

Anul
dobândirii
2004

3

2005

Categoria*

583 m2

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
cumparare

898 m2

1/2

cumparare

Suprafaţa

Titularul2
Sot
sotie
Sot
sotie

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
1

Anul
dobândirii
1999

Suprafaţa
67,92 m2

Craiova Craiova

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
cumparare

Titularul2
Sot
sotie

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Autoturism

Renault Megane

Anul de fabricaţie

1

2008

Modul de dobândire
cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
Teren intravilan

Data
Persoana către care s-a înstrăinat
înstrăinării
05.2016
Preda Nicoleta Alexandra
Preda Razvan Nicolae

Forma înstrăinării
vanzare

Valoarea
50 000 lei

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
CEC BANK Craiova

Tipul*

Valuta

2

euro

2

Deschis în
anul
2012

Sold/valoare la zi
8300

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

CJP Dolj-str.M.
Kogalniceanu nr.14

Sef serviciu

S.C.Hidroactiv Impex
SRL Craiova

Inginer

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Buleandra Florentina Mariana

47129 lei

1.2 oţ/soţie
Buleandra Cristian

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

20208 lei

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

dividente

114000 lei

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie
Buleandra Cristian

S.C Hidroactiv Impex
SRL

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
25.05.2017
BULEANDRA MARIANA
5

ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata Caimac Ghe. Luminita Loredana, având funcţia de inspector, la CJP
Dolj , CNP *********, domiciliul Craiova*************, cunoscând prevederile art.326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

Nu este cazul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Craiova,

1

Anul
dobândirii
1975

Ponoarele

3

2004

32

1/2

cumparare

Craiova,

1

2014

29

1/2

cumparare

Adresa sau zona

Categoria*

73

Cota
parte
3/16

Modul de
dobândire
mostenire

Suprafaţa

Titularul2
Caimac
Alexandra
Caimac Dan
Caimac Petrisor
Banuti Emil si
Monica
Caimac Dan
Caimac Dan
Caimac Luminita

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Autoturism

Suzuki

1

Anul de fabricaţie
2010

Modul de dobândire
cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

Nu este cazul

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
Nu este cazul

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

Nu este cazul

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

Nu este cazul

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2014

Creditor
CEC BANK

Scadent la
2031

Valoare
70.000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular
Nu este cazul
1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

CJP Dolj

salariu

Facultatea de Medicina
Spitalul Judetean

salariu
salariu

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Caimac Luminita
1.2 Soţ/soţie
Caimac Dan

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
4

30585

25850
21393

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

alocatie

1008

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii
Caimac Elena

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
LUMINITA

Semnătura CAIMAC

25.05.2017

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata CIOBANU ADRIANA , având funcţia de inspector la C.J.P. DOLJServiciul Financiar- Contabilitate , CNP ********** domiciliul Craiova, Str.************, cunoscând
prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
1

Anul
dobândirii
2004

Suprafaţa
76.49mp

Craiova

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Vanzarecumparare

Titularul2
Ciobanu
Leonica,
Ciobanu
Adriana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Autoturism

Renault

1

Anul de fabricaţie
2002

Modul de dobândire
cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP Dolj, str. M.
Kogalniceanu nr 14

Salariu

30.523

BANCPOST

Salariu

Confidential

Elev

Alocatie

1.008

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

Ciobanu Adriana
1.2 Soţ/soţie
Ciobanu Leonica
1.3 Copii

Ciobanu Sorin Andrei
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
30.05.2017
CIOBANU ADRIANA
5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul Covale Razvan având funcţia de consilier juridic, la Casa Judeteana de Pensii Dolj,
CNP **********, domiciliul Craiova,************ jud. Dolj, cunoscând prevederile art.326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova,

Categoria*
intravilan

Anul
dobândirii
2007

Suprafaţa
206

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Vanzarecumparare

Titularul2
Covale Razvan
si Constanta

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova,

Categoria*
Casa de
locuit

Anul
dobândirii
2007

Suprafaţa
56 mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Vanzarecumparare

Titularul2
Covale Razvan
si Constanta

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Nr. de
bucăţi

Marca
Daewoo Matiz

1

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire
Vanzare-cumparare

2005

Autoturism

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor
BRD – Group Societe Generale

Contractat în
anul
2007

Scadent la
2037

Valoare
30.000 euro

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

C.J.P. Dolj

Functionar public

25.091

MedLife

salariat

confidential

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Covale Razvan
1.2 Soţ/soţie
Covale Constanta
1.3 Copii
Covale Daria Stefania
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

alocatie

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
30.05.2017
COVALE RAZVAN

5

ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96

Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata CRISTACHE VALERIA, având funcţia de SEF SERVICIU , la CASA
JUDETEANA DE PENSII DOLJ, CNP*************, domiciliul CRAIOVA,***********, cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA,

Categoria*
3

Anul
dobândirii
1996

Suprafaţa

Cota
parte

1800MP

Modul de
dobândire
CUMPAR
ARE

Titularul2
CRISTACHE
ARITINA
VALERIA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova,
Craiova,

1

Anul
dobândirii
1994

3

1998

Categoria*

42,77 mp

Cota
parte
½

Modul de
dobândire
Cumparare

112 mp

1/2

Constr.
Regie
proprie

Suprafaţa

Titularul2
Cristache
Nicolae-Teofil
Cristache
Nicolae-Teofil




Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/
de producţie.

1)

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

1

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

DACIA 1310

1

1997

CUMPARARE

FORD FOCUS

1

2005

CUMPARARE

SKODA

1

2005

CUMPARARE

AUTOTURISM
AUTOTURISM
AUTOTURISM

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

-------------------------------------------------------------------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

---------------------

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

-------------------------------------------------

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

----------------------------------------------------------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

----------------------------------------------------------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular
----------------------------3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie
---------------------------1.3 Copii
--------------------------* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ,str. M.
Kogalniceanu, nr. 14

SEF SERVICIU

47636

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
CRISTACHE VALERIA
1.2 Soţ/soţie
---------------------------------1.3 Copii
------------------------------2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
---------------------------------1.2 Soţ/soţie
--------------------------------3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

----------------------------------1.2 Soţ/soţie
---------------------------------4. Venituri din investiţii
1.1 Titular
-------------------------------

-

-

-

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

----------------------------------1.2 Soţ/soţie
-----------------------------6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular
---------------------------------1.2 Soţ/soţie
-------------------------------7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular

----------------------------------1.2 Soţ/soţie
-------------------------------1.3 Copii

-----------------------------------8. Venituri din alte surse
1.4 Titular
---------------------------------1.5 Soţ/soţie
-----------------------------------1.6 Copii

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

-

-

-

---------------------------------

-

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura
5

30.05.2017

CRISTACHE AMALIA

6

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata BRINZAN C.
DANIELA................................................................................, având funcţia de CONSILIER
SUPERIOR..........................................., la CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ,SERVICIUL
VERIFICARE SI PENSII INTERNATIONALE............................................................., CNP **********,
domiciliul CRAIOVA****************, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca
LOGAN

1

Anul de fabricaţie
2008

Modul de dobândire
CUMPARARE

AUTOTURISM

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
NU

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

...........................................................................................................................................................................
NU
...........................................................................................................................................................................

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

3

Venit anual încasat

NU
1.2 Soţ/soţie
NU
1.3 Copii
NU
* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular
BRINZAN DANIELA

CASA JUDETEANA
DE PENSII DOLJ

CONSILIER
SUPERIORSERVICIUL
VERIFICARE SI
PENSII
INTERNATIONALE

1.2 Soţ/soţie
BRINZAN DOREL

COMPANIA DE APA
OLTENIA SA

INGINER -SECTIA
APE UZATE SI
EPURARE

Cine a realizat venitul

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

1.3 Copii
NU
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

4

27195

CONFORM
CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE
MUNCA

NU
4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

ALOCATIA DE STAT

9840

5. Venituri din pensii
1.1 Titular
NU
1.2 Soţ/soţie
NU
6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular
NU
1.2 Soţ/soţie
NU
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
NU
1.2 Soţ/soţie
NU
1.3 Copii

NU
8. Venituri din alte surse
1.4 Titular
NU
1.5 Soţ/soţie
NU
1.6 Copii

5

BRINZAN ALIN
ALEXANDRU

PT. COPII

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
22.05.2017 .....................................
BRINZAN DANIELA

6

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata DAVID LILIANA STELIANA, având funcţia de Expert Superior, la
Casa Judeteana de Pensii Dolj, CNP**************, domiciliul Craiova,************** cunoscând
prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Com. Bilteni,jud.Gorj

Categoria*
(5)

Anul
dobândirii
2014

Suprafaţa

Cota
parte

3255 m²

Modul de
dobândire
Mostenire

Titularul2
David Liliana

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova, jud.Dolj

Com. Bilteni,sat
Moi,jud.Gorj

(1)

Anul
dobândirii
1985

(3)

2014
2014

Categoria*

Suprafaţa
65 m²

50 m²

Cota
parte

Modul de
dobândire
Vanzarecumparare
Mostenire
Mostenire

Titularul2
½ David Liliana
½ David Liliana
David Liliana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele, adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator
de venit

Venitul anual
încasat

CJPDolj,Craiova,Str.M.Kogalniceanu
nr.14

Salariat

34.127

A.J.O.F.M Dolj

Somer

3.954

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
David C.Liliana-Steliana
1.2 Soţ/soţie
David Gabriel
1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele, adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator
de venit

Venitul anual
încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
25.05.2017
DAVID LILIANA

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata DEACONU GEORGETA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR,
la CJP DOLJ,

CNP************,

domiciliul in.CRAIOVA

, STR.************** cunoscând

prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
DUDOVICESTI DOLJ

Categoria*
3

Anul
dobândirii
2007

Suprafaţa
460 MP

Cota
parte
50%+
50%

Modul de
dobândire
CUMPARA
RE

Titularul2
DEACONU
GEORGETA
DEACONU
DANIEL

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA

Categoria*
1

Anul
dobândirii
2002

Suprafaţa
58

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
CUMPAR
ARE

Titularul2
DEACONU
GEORGETA
DEACONU
DANIEL

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.



La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

OPEL

1

2011

CUMPARARE

OPEL

1

2013

CUMPARARE

AUTOTURISM
AUTOTURISM

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor
RAIFFEISEN
TRANSILVANIA

Contractat în
anul
2011

2018

48.000 LEI

2011

2020

19.000 LEI

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ Str. M.
Kogalniceanu, nr.14

Salariat

31.638 lei

SALARIU

SALARIAT

CONFIDENTIAL CF.
CONTRACTULUI
COLECTIV DE
MUNCA

ALOCATIE

ELEV

1008 LEI

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
DEACONU GEORGETA
1.2 Soţ/soţie

DEACONU DANIEL
1.3 Copii

DEACONU ANDREI
ROBERT
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie
4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
26.05.2017
DEACONU GEORGETA

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnata DIRMON FLORENTINA, având funcţia de CONSILIER JURIDIC, la CASA
JUDETEANA DE PENSII DOLJ, CNP***********,domiciliul CRAIOVA, STR.************,
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că
împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Nissan Micra

1

1982

Vanzare-cumparare

Opel Corsa

1

2005

Vanzare-cumparare

Autovehicul
Autovehicul

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri

de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente
anului fiscal anterior).
2.

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

SALARIAT

26849

MEMBRU IN C.C

1000

SALARIAT

27000

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
DIRMON FLORENTINA

1.2 Soţ/soţie
DIRMON RADU
ALEXANDRU

C.J.P. DOLJ,
CRAIOVA, STR. M.
KOGALNICEANU,
NR. 14
COLEGIUL
CONSILIERILOR
JURIDICI DOLJ

S.C. DUMAGAS
TRANSPORT S.A.

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
21.10.2016
DIRMON FLORENTINA
5

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnata Dragu C. Adriana , având funcţia de Inspector Superior, la Casa Judeteana de Pensii
Dolj , CNP : *************** domiciliul : Craiova , Str.**********, cunoscând prevederile art.292 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin
următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

NU

Anul
dobândirii
NU

Categoria*

NU

Cota
parte
NU

Modul de
dobândire
NU

NU

Suprafaţa

Titularul2

NU
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
NU
NU
NU

NU

Anul
dobândirii
NU

NU

Cota
parte
NU

Modul de
dobândire
NU

NU
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Categoria*

Suprafaţa

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

NU

Nr. de
bucăţi
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Natura

Marca

NU

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

NU
NU
2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii
NU

Valoare estimată
NU

NU
NU

NU

NU

NU

NU

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
NU

NU
NU

Data
Persoana către care s-a înstrăinat
înstrăinării
NU
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

NU

Număr de
titluri/cota de
participare
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

NU

NU
NU

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor

Contractat în
anul
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Scadent la

Valoare

NU
NU
NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

3

NU
1.3 Copii
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP - DOLJ

SALARIU

31701

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnatura
DRAGU ADRIANA
5

ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata DUMITRESCU ALEXANDRINA avind funcţia de . inspector la CJP
DOLJ, CNP **************** domiciliul in Craiova,*****************, cunoscând prevederile
art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1
deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Com.Malu Mare
-

Categoria*
3

Anul
dobândirii
2000

Suprafaţa

Cota
parte

1800 m2
1/2

Modul de
dobândire
Vinzare
cumparare

Titularul2
Dumitrescu Ion
Dumitrescu
Alexandrina

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova

Categoria*
2

Anul
dobândirii
2008

Suprafaţa
90 m2

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Vinzare
cumparare

Titularul2
Dumitrescu Ion
Dumitrescu
Alexandrina

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

--------------

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

----------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-----------------

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

--------------------------

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

-----------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

--------------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ-Craiova,
str.M.Kogalniceanu,
nr.14

salariu

31.976 lei

Serviciu prestat/

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Dumitrescu Alexandrina
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
4

adresă

Obiectul generator de
venit

MAPN

pensie

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
DUMITRESCU ION

18.450 lei

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
A.DUMITRESCU

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata Enache M. Claudia Valentina, având funcţia de inspector

superior, la Casa

Judeteana de Pensii Dolj, CNP****************, domiciliul Craiova, str. **************, cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
-

Suprafaţa

-

Anul
dobândirii
-

-

Cota
parte
-

Modul de
Titularul2
dobândire
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Categoria*

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2.

Cl diri

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Suprafaţa

1

Anul
dobândirii
2006

1

2014

-

-

-

-

-

Modul de
Titularul2
dobândire
cumparare Enache E. Leontin
Marian Enache M.
Claudia Valentina
donatie
Enache E. Leontin
Marian
-

-

-

-

-

-

Adresa sau zona

Categoria*

Craiova,

Craiova,
-

Cota
parte
1/2

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2) La "Titular" se menţioneaz

, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
1

Natura

- Audi A 5

Nr.
bucăţi
-1

-

-

-

-

-

-

-

-

Marca

de

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

-2010

- cumparare

autoturism
2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror valoare
însumat dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la momentul
decal rii

Descriere sumară
-

Anul dobândirii
-

Valoare estimată
-

-

-

-

-

BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura
bunului
înstrăinat

Data
Persoana către care s-a înstrăinat
înstrăinării

Forma înstrăinării

Valoarea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. ACTIVE FINANCIARE

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi
Tipul*
adresa acesteia
-

-

Deschis
anul
-

-

-

Valuta

2

în

Sold/valoare la zi
---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri

de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente anului
fiscal anterior)
1. Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
însumat a

tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

-

Număr
titluri/cota
participare
-

-

-

-

-

-

-

Emitent titlu/ societatea în care persoana este
Tipul*
acţionar sau asociat/ beneficiar de împrumut
-

-

de
de Valoare totală la zi
-

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale în
societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

2. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor

Contractat
anul
-2015

în

Scadent la

Valoare

-2020

- 53000 lei

-

--

-

-

-

-

- BCR
-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa

de valoarea de pia din
partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a
venizul

Serviciu
prestat/
realizat Sursa venitului: numele,
Obiectul generator de Venit anual încasat
adresa
venit
3

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele, Serviciu prestat/ Obiectul
Venitul anual încasat
adresă
generator de venit

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Casa Judeteana de Pensii
Enache M. Claudia Dolj – Craiova Str M. Verificare pensii
Valentina
Kogalniceanu nr. 14
1.2 Soţ/soţie
Enache
Marian

E.

30511

Leontin
M.Ap. N.

Cadru activ MAp.N.

1.3 Copii
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
-

1.2 Soţ/soţie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
-

4

1.2 Soţ/soţie

-

-

-

-

-

-

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

Sursa venitului: numele, Serviciu prestat/ Obiectul
Venitul anual încasat
adresă
generator de venit
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
-

-

-

1.2 Soţ/soţie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular
-

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular
-

1.5 Soţ/soţie

5

1.6 Copii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
ENACHE CLAUDIA
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata ENACHE GHE. CAMELIA - SIMONA., având funcţia de
INSPECTOR SUPERIOR, la CASA DE PENSII DOLJ, CNP: ************, domiciliul
CRAIOVA, Str.****************, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

NU

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

NU

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

NU

NU

3

Venit anual încasat

1.3 Copii

NU

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Stabiliri prestatii

30541

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
ENACHE Ghe.
CAMELIA- SIMONA
1.2 Soţ/soţie

Casa de Pensii Dolj;
Craiova, Str. Mihail
Kogalniceanu, Nr.14

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

4

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

NU

NU

NU

NU

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

NU

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

NU

NU

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

NU

NU

NU

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
ENACHE SIMONA
5

ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata.FLORESCU RODICA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR, la
......CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ, CNP ************, domiciliul .CRAIOVA,***********,
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că
împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

2

1997

120 MP

1/2

Modul de
dobândire

Titularul2

CRAIOVA
CUMPARAE

FLORESCU
MARIUS

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

AUTOTURISM

OPEL VECTRA

1

Anul de fabricaţie
2003

Modul de dobândire
CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CASA DE PENSII
DOLJ

CONSILIER
SUPERIOR

35.948 LEI

CLAIMEXPERT S.A.

SEF DEPARTAMENT

CF. FISEI FISCALE

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
FLORESCU RODICA
1.2 Soţ/soţie
FLORESCU MARIUS

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii
8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
Florescu Rodica

5

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata FOJICA MARIANA CARMEN, având funcţia de INSPECTOR
SUPERIOR., la CJP DOLJ-Serviciul Stabiliri Prestatii., CNP **********, domiciliul
CRAIOVA,************ DOLJ cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA

Categoria*
1

Anul
dobândirii

Suprafaţa
50

Cota
parte

Modul de
dobândire
CUMPA
RARE

Titularul2
FOJICA
MARIANA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

AUTOTURISM

SOLENZA

1

Anul de fabricaţie
2005

Modul de dobândire
CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
NU

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

NU

NU
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

NU

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
FOJICA MARIANA CARMEN

1.2 Soţ/soţie
FOJICA GHEORGHE

CJP DOLJ, CRAIOVA,
Str.M. KOGALNICEANU
nr.14, DOLJ

INSPECTOR

ELPRECO

MAISTRU

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

NU

NU

NU

NU

NU

4

26656

CF FISEI FISCALE

1.2 Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU
Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

NU

NU

NU

NU

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
NU

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

NU

NU

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

NU

NU

NU

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura,
Fojica Mariana
5

ROMÂNIA

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagină web: www. cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnata FULGER FLORICA.. , având funcţia de .INSPECTOR PR......., la Casa Judeteana de Pensii
Dolj ,Compartiment COMUNICARE., CNP***************, judetul Dolj , cunoscând prevederile
art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia 1
deţin următoarele:

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

Categoria*

Adresa sau zona
CRAIOVA - DOLJ

2

Anul
dobândirii
2014

Suprafaţa
90 mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
cumparare

Titularul2
Fulger Florica
Fulger Mircea

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

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

Categoria*

Adresa sau zona
Craiova ,Dolj
Craiova, Dolj

1
2

Anul
dobândirii
1982
2014

Suprafaţa
48 mp

70 mp

Cota
parte
1/2
1/2

Modul de
dobândire
Cumparare
Cumparare

Titularul2
Fulger Florica
Fulger Florica

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura
Autoturism

Nr. de
bucăţi

Marca
Ibita

1

Anul de fabricaţie
2002

Modul de dobândire
Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a
căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la
momentul decalării

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
Raiffeissen Bank

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul
2014

Sold/valoare la zi
6.000 euro

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar sau
asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale
în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

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

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Contractat în
anul
2007

Creditor
B.R.D. Suc.Craiova

Scadent la
2019

Valoare
1.000 Euro

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale
sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

3

Venit anual încasat

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Casa Judeteana de Pensii
Dolj
Str. Mihail
Kogalniceanu ,nr.14

Compartimentul
Comunicare / inspector
principal

37206

pensie

14400

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Fulger Florica

1.2 Soţ
Fulger Mircea

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

5. Venituri din pensii
4

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura

29.05.2017

FULGER FLORICA

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata GHEORGHE CARMEN GABRIELA, având funcţia de CONSILER
SUPERIOR,

la CJP DOLJ,

CNP**********,

domiciliul in.CRAIOVA

, ********,cunoscând

prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
COM. DRAGOTESTI,
SAT VIISOARA -DOLJ

Categoria*
3

Anul
dobândirii
2002

Suprafaţa
1461MP

Cota
parte
50%+
50%

Modul de
dobândire

Titularul2

DONATIE

GHEORGHE
CARMEN+
GHEORGHE
CRISTINEL

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
2

Anul
dobândirii
2008

Suprafaţa
300MP

CRAIOVA

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Cumparare

Titularul2
GHEORGHE
CARMEN
+GHEORGHE
CRISTINEL

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.



La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca
AUDI A6

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

1

2008

CUMPARARE

1

2009

CUMPARARE

AUTOTURISM
MERCEDES E220
AUTOTURISM

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Număr de
titluri/cota de
participare

Tipul*

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2008

Creditor

Scadent la
2028

Valoare
480.000 LEI

DOMENIA CREDIT

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

CJP DOLJ Str. M.
Kogalniceanu, nr.14

Salariat

34.236,00 lei

1.1 Titular

GHEORGHE CARMEN
GABRIELA

3

1.2 Soţ/soţie
GHEORGHE CRISTINEL
EDUARD

Confidential

Salariat

Confidential

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

Venitul anual încasat

1.2 Soţ/soţie

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
26.05.2017
.GHEORGHE CARMEN GABRIELA
5
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ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata GHEORGHE C. DENISA LELIANA avind funcţia de . consilier la
CJP DOLJ, CNP ************** domiciliul CRAIOVA ***********, cunoscând prevederile art.292
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin
următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
-

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

---------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

---------------

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

--------------

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

----------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-----------------

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

--------------------------

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

-----------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

--------------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ
STR M
KOGALNICEANU NR
14

SALARIU

34189

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

GHEORGHE C DENISA
LELIANA
1.2 Soţ/soţie
GHEORGHE MARIUS

DECLARATIE
INDIVIDUALA

FEDERAL-GUARD---

1.3 Copii
----2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura
5

24.05.2017

GHEORGHE DENISA

6

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie,
Contencios si Executare Silită din cadrul CASEI JUDETENE DE PENSII DOLJ, CNP***************,
domiciliul Craiova, str.***************, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul
în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

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

Adresa sau zona

Categoria*

-

-

Anul
dobândirii
-

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

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

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

-

Cota
parte
-

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

..........

Suprafaţa

Modul de
dobândire

Titularul2

-

-

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

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

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

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

CRAIOVA

1

Anul
dobândirii
2016

CRAIOVA

1

2009

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

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

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

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

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

Adresa sau zona

Categoria*

Suprafaţa
35,30 MP

40 MP

Cota
parte

1/2

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

Modul de
dobândire
Cumparare

Titularul2

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

Gherghel
Valentin
Gherghel
Lacramioara
Gherghel
Valentin
Gherghel
Lacramioara
.........................

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

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

Cumparare

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

AUTOTURISM

RENAULT - MEGANE

Nr. de
bucăţi
1

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2009

Cumparare

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

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

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

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a
căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la
momentul decalării

Descriere sumară
..............................................................................................................

Anul dobândirii
Valoare estimată
.......................... ...................................

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

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

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

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
................................
................................

Data
Persoana către care s-a înstrăinat
înstrăinării
................. .......................................................
................. .......................................................

Forma înstrăinării

Valoarea

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

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

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

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

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

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

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

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
BANCPOST

RON

Deschis în
anul
2008

2

37000

RAIFFEISEN BANK

2

RON

2016

40000

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

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

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

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

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

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

Tipul*

Valuta

2

Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate

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

Număr de
titluri/cota de
Valoare totală la zi
participare
............................. ................................

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

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

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

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

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar sau
asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale
în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

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

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Scadent la

Valoare

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

Contractat în
anul
.........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Creditor

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale
sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

...........................................
1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/ Obiectul
generator de venit

Venit anual încasat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3

...........................................
1.3 Copii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ

Consilier juridic

32699

Consilier juridic

32339

Alocatie

2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
......................................

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

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

CRAIOVA

IMOBIL

4350

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

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

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

CRAIOVA

IMOBIL

4350

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular
GHERGHEL VALENTIN

1.2 Soţ/soţie
GHERGHEL
LACRAMIOARA

CAS DOLJ

1.3 Copii
GHERGHEL DARIA
GEORGIANA
Agentia Judeteana de
GHERGHEL ALINA
Prestatii Sociale Dolj
STEFANIA
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
......................................
1.2

1.3 Soţ/soţie

GHERGHEL VALENTIN
1.2 Soţ/soţie

GHERGHEL
LACRAMIOARA
4. Venituri din investiţii

4

1.1 Titular

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLEGIUL
CONSILIERILOR
JURIDICI DOLJ

membru in conducerea
colegiului

1600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

5

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării
29.05.2017

Semnătura
GHERGHEL VALENTIN
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata .GHIGA LUMINITA MIHAELA, având funcţia de CONSILIER
SUPERIOR., la .CJP DOLJ , CNP ************** domiciliul CRAIOVA******* , cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA

Categoria*
3

Anul
dobândirii
2001

Suprafaţa
300

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
CUMPAR
ARE

Titularul2
GHIGA STEFAN
GHIGA LUMINITA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

CRAIOVA

2

Anul
dobândirii
2001

CRAIOVA

1

2009

Adresa sau zona

Categoria*

96

Cota
parte
1/2

47

1/2

Suprafaţa

Modul de
dobândire
CUMPAR
ARE
CUMPAR
ARE

Titularul2
GHIGA STEFAN
GHIGA LUMINITA
GHIGA STEFAN
GHIGA LUMINITA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

AUTOTURISM

MATIZ

1

Anul de fabricaţie
2007

Modul de dobândire
CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

---------------------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
----------------------

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

------------------------------------------------

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Număr de
titluri/cota de
participare

Tipul*

Valoare totală la zi

---------------------------------------------------------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

...........................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------...........................................................................................................................................................................

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

----------------------------------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

----------------

------------

--------------------------------

1.2 Soţ/soţie

--------------

--------3

--------------------1.3 Copii

-------------------------------

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

SALARIU

SALARIU

34204

SALARIU

SALARIU

31150

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
GHIGA LUMINITA
1.2 Soţ/soţie
GHIGA STEFAN

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

------------

------------

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
--------------

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

----------------

--------------

------------4

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

-------------

------------------

-------------------

--------------------

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
-------------

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

-------------

--------------

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

---------------

-----------------

-------------

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
GHIGA LUMINITA MIHAELA
5

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :pensii.dolj@CNPP.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata .GHIGA STEFAN, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR., la .CJP
DOLJ...

, CNP **********, domiciliul CRAIOVA str**********, cunoscând prevederile art.292 din

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin
următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA

Categoria*
3

Anul
dobândirii
2001

Suprafaţa
300

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
CUMPARA
RE

Titularul2
GHIGA STEFAN
GHIGA LUMINITA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

CRAIOVA

2

Anul
dobândirii
2001

CRAIOVA

1

2009

Adresa sau zona

Categoria*

96

Cota
parte
1/2

47

1/2

Suprafaţa

Modul de
dobândire
CUMPAR
ARE
CUMPAR
ARE

Titularul2
GHIGA STEFAN
GHIGA LUMINITA
GHIGA STEFAN
GHIGA LUMINITA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

AUTOTURISM

MATIZ

1

Anul de fabricaţie
2007

Modul de dobândire
CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

---------------------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
----------------------

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

------------------------------------------------

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri

de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente anului
fiscal anterior).
2.

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Număr de
titluri/cota de
participare

Tipul*

Valoare totală la zi

---------------------------------------------------------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

...........................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------...........................................................................................................................................................................

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

----------------------------------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
1.1 Titular

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

----------------

------------

--------------------------------

1.2 Soţ/soţie

--------------

--------3

--------------------1.3 Copii

-------------------------------

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

SALARIU

SALARIU

31150

SALARIU

SALARIU

34204

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
GHIGA STEFAN
1.2 Soţ/soţie
GHIGA LUMINITA

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

------------

------------

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
--------------

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

----------------

--------------

------------4

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

-------------

------------------

-------------------

--------------------

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
-------------

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

-------------

--------------

---------------

-----------------

-------------

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
GHIGA STEFAN
5

ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata

GIUGEA DANIELA ANCA, având funcţia de SEF SERVICIU

RESURSE UMANE-COMUNICARE , la DIRECTIA EXECUTIVA, CNP ************, domiciliul
Craiova - ************************* , cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Suprafa a

1

Anul
dobândirii
2008

3.60 ha

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
cumparare

Com. Mischii – Dolj

3

2011

0.60 ha

1/2

cumparare

Com. Mischii – Dolj

3

2013

0.72 ha

1/2

cumparare

Com. Mischii – Dolj

3

2017

0.62 ha

1/2

cumparare

Adresa sau zona

Categoria*

Com.Mischii - Dolj



Titularul2
Giugea Nicolae
Giugea Daniela
Anca
Giugea Nicolae
Giugea Daniela
Anca
Giugea Nicolae
Giugea Daniela
Anca
Giugea Nicolae
Giugea Daniela
Anca

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Suprafa a

1

Anul
dobândirii
2000

2

2012

Adresa sau zona

Categoria*

Craiova
Com. Mischii – Dolj

62.24mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
cumparare

273.77mp

1/2

construire

Titularul2
Giugea Nicolae
Giugea Daniela Anca
Giugea Nicolae
Giugea Daniela Anca

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
2) La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în
cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Autoturism

SKODA OCTAVIA

Nr. de
buc i
1

Anul de
fabrica ie
2006

Modul de dobândire
cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror
valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la momentul
decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstr inat

Data
înstr in rii

Persoana c tre care s-a
înstr inat

Forma
înstr in rii

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte
5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de

investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente anului fiscal
anterior).
2.

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

2

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale în
societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor
Ionisoara Elena
Nuta Eleonor
Baetasu Gheorghe
Maracineanu Liviu Cristian
Popa Petru

Contractat în
anul
2013
2013
2013
2016
2016

Scadent la

Valoare

31.12.2020
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2017

20.000€
25.000€
80.000 lei
10.000€
60.000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adres

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CASA JUDETEANA
DE PENSII DOLJ

SEF SERVICIU

47.488 lei

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
GIUGEA DANIELA ANCA

3

1.2 Soţ/soţie
GIUGEA NICOLAE

UNIVERSITATEA
CRAIOVA
PARLAMENTUL
ROMANIEI

PROFESOR
UNIVERSITAR

70.001 lei

DEPUTAT

2.573 lei

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

5. Venituri din pensii
1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
4

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii
GIUGEA STEFAN

ALOCATIE

1008

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
14.06.2017

Semnătura

5

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata ......ION DANIELA...........................................................................,
având funcţia de ....INSPECTOR.........., la ..CJP DOLJ.............., CNP ***************, domiciliul
...CRAIOVA**************, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
MALU MARE

Categoria*
3

Anul
dobândirii
2013

Suprafaţa
460MP

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
VINZARE/CU
MPARARE

Titularul2
ION DAN
CRISTIAN

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA

Categoria*
1

Anul
dobândirii
2006

Suprafaţa
23.7MP

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
VINZARE/CU
MPARARE

Titularul2
ION DANIELA
ION DAN
CRISTIAN

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

AUTOTURISM

FIAT

1

Anul de fabricaţie
1995

Modul de dobândire
CUMPARARE
½ ION DAN
CRISTIAN

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
NU

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

...........................................................................................................................................................................
..........NU...........................................................................................................................................................

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular
NU
3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie
NU
1.3 Copii
NU
* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJPDOLJ; CRAIOVA

SALARIAT

31307

SALARIAT

24600

ALOCATII DE STAT

1008
1008
1008

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
ION DANIELA
1.2 Soţ/soţie
ION DAN CRISTIAN

SPEED CRAIOVA

1.3 Copii
ION D ANA MARIA
ION D STEFAN DANIEL
ION D ANDREEA BIANCA

DIRECTIA MUNCII

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
NU
1.2 Soţ/soţie
NU
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU
4. Venituri din investiţii
1.1 Titular
4

NU
1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU
6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
NU
1.2 Soţ/soţie
NU
1.3 Copii

NU
8. Venituri din alte surse
1.4 Titular
NU
1.5 Soţ/soţie
NU
1.6 Copii
NU
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
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Data completării
25.05.2017

Semnătura
DANIELA ION

6

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova
Fax:0251/406338 E-MAIL :

office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata ION RAZVAN MARIUS, având funcţia de Inspector Asistent, la Casa
Judeteana de Pensii Dolj, CNP ***************, domiciliul Craiova, STR.***************, jud. Dolj,
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că
împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

Nu

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

Nu

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura
autoturism

Nr. de
bucăţi

Marca
DODGE AVENGER

1

Anul de fabricaţie
2009

1

Modul de dobândire
CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror
valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri
de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente
anului fiscal anterior)
2. Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia însumat a

tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar

Tipul*
2

Număr de

Valoare totală la zi

sau asociat/ beneficiar de împrumut

titluri/cota de
participare

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venizul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

Venit anual încasat

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

3

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Casa Judeteana de Pensii
Dolj, str. M.
Kogalniceanu nr.14

Salariat

20.038 lei

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Ion Razvan Marius
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

5. Venituri din pensii
1.1 Titular
4

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
30.05.2017

Semnătura
Ion Razvan
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ROMÂNIA

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagină web: www. cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata .......ISUF C AMALIA.........................................................................., având
funcţia de ..........CONSILIER SUPERIOR................................., la ..........CASA JUDETEANA DE
PENSII DOLJ.................................................., CNP************, domiciliul *********************
cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că
împreună cu familia1 deţin următoarele:

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

Adresa sau zona

Categoria*

CRAIOVA,DOLJ

3

Anul
dobândirii
2010

Suprafaţa
773Mp

Cota
parte
I/II

Modul de
dobândire
Cumparare

Titular
Isuf Catalin
Isuf Amalia

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

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

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

CRAIOVA,DOLJ
1

2000

54 MP

1/2

Cumparare

Titularul2
Isuf Catalin
Isuf Amalia

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca
W. GOLF

Nr. de
bucăţi
1

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2003

CUMPARARE

AUTOTURISM

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a
căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la
momentul decalării

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar sau
asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale
în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

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

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Contractat în
anul
2016

Creditor

Scadent la
2021

Valoare
85.000 LEI

RAIFFEISEN BANK

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale
sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CASA DE PENSII
DOLJ

CONSILIER
SUPERIOR

41951

ANGAJAT MILITAR

CF. FISEI FISCALE

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

ISUF AMALIA
1.2 Soţ/soţie

UM
ISUF CATALIN
1.3 Copii
I
ISUF MIHAIL
ALOCATIE STAT
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1008

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie
1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării
29.05.2017

Semnătura
ISUF AMALIA
5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul IVASCU CRISTIAN ADRIAN, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la CASA
JUDETEANA DE PENSII DOLJ, CNP *********************, domiciliul CRAIOVA,
***********,JUD.DOLJ cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau
zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dac se afl în circuitul civil

2.

Cl diri

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau
zona

Categoria*
1

Anul
dobândirii
1987

Suprafaţa
33,40

CRAIOVA

Cota
parte
1.1

Modul de
dobândire
Contr.v.c.

Titularul2
Ivascu Cristian
Adrian

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de
producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
2) La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Nr. de
bucăţi

Marca
Vw Passat

1

Anul de fabricaţie
2006

Modul de dobândire
Cont.v.c.

Autoturism
2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro
României

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul
la momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

-

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO

FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
Autoturism
Renault Symbol
-

Data înstrăinării
15/10/17

Persoana către care
s-a înstrăinat
Remat Craiova

Forma
înstrăinării
casare

Valoarea
3000 euro

-

IV. ACTIVE FINANCIARE

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

1.

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi
adresa acesteia
-

Tipul*

Valuta

-

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

2.

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana
este acţionar sau asociat/ beneficiar de
împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la
zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi
sociale în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

3.

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

..............................................................................................................................................................
-..............................................................................................................................................................

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi
alte asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor

Contractat în
anul

Scadent la

Valoare

-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de

pia din partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome,
companii/societ i na ionale sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse,
credite, garan ii, decont ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare
individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a
realizat
venitul
1.1 Titular

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii
3

Venit anual încasat

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an
fiscal încheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi
complet rile ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat
venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

C.J.P. Dolj
Craiova

Consilier juridic

40.065 lei

DGASPC Dolj
Craiova

Asistent social

Aprox .20.700 lei

Sursa venitului: numele,
adresă

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Ivascu Cristian
Adrian
1.2 Soţ/soţie
Ivascu Adriana
1.3 Copii

1.820 lei

Ivascu Sebastian
Stefan
A.J.P.I.S. Dolj
Ivascu Fabianat
Craiova
Teodora
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

Alocatii

1.2 Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
Craiova, str.Revolutiei

Contr. inchiriere

Ivascu Cristian
Adrian
1.2 Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie
4

2.800 lei

Cine a realizat
venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii
8. Venituri din alte surse
1.4 Titular
1.5 Soţ/soţie
1.6 Copii
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
31,05.2017.
.........................................
5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnata LAMBU VIVIANA, având funcţia de consilier superior la C.J.P. Dolj- Serviciul
Evidenta Contribuabili, CNP ************, domiciliul in Craiova,***********, jud. Dolj, cunoscând
prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Anul
dobândirii
------------- ---------Categoria*

Suprafaţa
---------

Cota
parte
--------

Modul de
dobândire
--------

Titularul2
------------

--------------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA

Categoria*
1

Anul
dobândirii
2006

Suprafaţa
78mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Contract
de
vanzarecumparare

Titularul2
Lambu Nicolae
Lambu Viviana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

----------------------------

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

----------------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-------------

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
CEC CRAIOVA

Tipul*
2

Valuta
LEI

2

Deschis în
anul
2014

Sold/valoare la zi
25000 LEI

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

----------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

...........................................................................................................................................................................
----------------...........................................................................................................................................................................

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2006

Creditor
RAIFFEISEN BANK

Scadent la
2031

Valoare
19500 EURO

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

-------------------------------3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

-----------------------

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

C.J.P. Dolj

Consilier superior

32398 lei

1.2 Soţ/soţie
Lambu Nicolae

SC Arabesgue SA
Craiova

Consilier juridic

25382 lei

1.3 Copii
Lambu Teodora

Agentia Judeteana de
Prestatii Sociale Dolj

alocatie

1008 lei

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Lambu Viviana

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

----------

-------------

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
-----------

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

------------------

--------------

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

-----------Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

------------

----------------

------------

-------------

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
-----------------

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

---------------

-----------------

-------------------

-------------------

-----------------

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
24.05.2017
LAMBU VIVIANA
5

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul LICA CRISTIAN , având funcţia de consilier la Serviciul Juridic , Contencios
si Executare Silita , CNP***************, domiciliat in Craiova , ***********, cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Com. Malu Mare , sat
Preajba , jud. Dolj

Categoria*
3

Anul
dobândirii
2001

Suprafaţa
1617,13
mp

Cota
parte
1.2

Modul de
dobândire
Contract
vanzare cumparare

Titularul2
Lica Cristian
Lica Anca-Maria

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Craiova ,

1

Anul
dobândirii
2004

Craiova ,

2

1997

90

1.2

loc. Preajba Mare , jud.
Dolj

3

2008

140

1.2

Adresa sau zona

Categoria*

Suprafaţa
60

Cota
parte
1.2

Modul de
dobândire
Contr. vanzcumparare
Credit bancar
Contr. vanzcumparare
Constructie
Credit bancar

Titularul2
Lica Cristian
Lica Anca-Maria
Lica Cristian
Lica Anca-Maria
Lica Cristian
Lica Anca-Maria

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Autoturism

Dacia Logan

Nr. de
bucăţi
1

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2005

Cumparare
credit bancar

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri

de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente
anului fiscal anterior).

2

2.

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor
ING BANK

Contractat în
anul
2008

Scadent la

Valoare

2018

17.000 EURO

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii


Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

3



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat
-lei-

CASA JUDETEANA DE
PENSII DOLJ , Craiova , str.
Mihail Kogalniceanu , nr. 14

Functionar public
sef serviciu Evid. Contr.

42405

BIROU NOTARIAL
PATRAU GHEORGHE ,
Craiova,str. R. Rolland,nr. 32

Contract de munca
operator calculator

21000

SC AMDIVERTGO SRL

asociat

7000

BIROU NOTARIAL
PATRAU GHEORGHE

Contract inchiriere

33600

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
LICA CRISTIAN
1.2 Soţ/soţie

LICA ANCA - MARIA
1.3 Copii

LICA GRATIELA
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

studenta

1.2 Soţ/soţie
LICA ANCA - MARIA
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
LICA CRISTIAN
1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura

31.05.2017

Lica Cristian

5

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata MALDARESCU I. STEFANIA, având funcţia de INSPECTOR
SUPERIOR, la CJP DOLJ-Serviciul Stabiliri Prestatii., CNP****************, domiciliul CRAIOVA,
str*****************, DOLJ cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA, DOLJ

Categoria*
1

Anul
dobândirii
1986

Suprafaţa
68

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire

Titularul2
MALDARESCU
DAN; 1/2

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

AUTOTURISM

FORD

1

Anul de fabricaţie
1998

Modul de dobândire
CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
NU

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

NU

NU

NU

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
3

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
MALDARESCU I STEFANIA

1.2 Soţ/soţie
MALDARESCU I. DAN

CJP DOLJ, CRAIOVA,
Str.M. KOGALNICEANU
nr.14, DOLJ

SALARIAT

CUMMINS GENERATOR
TECHNOLOGIES
CRAIOVA,B-DUL
DECEBAL NR.116A

SALARIT

31580

CONFORM FISEI
FISCALE

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

NU

NU

NU

NU

NU
Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

NU
4

Venitul anual încasat

1.2 Soţ/soţie

NU

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
NU

1.2 Soţ/soţie

NU

1.3 Copii

NU

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

NU

NU

1.6 Copii

NU

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura,
MALDARESCU

STEFANIA
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DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata, MARCOCI IULIANA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR., la
CJP DOLJ-DIRECTIA ECONOMICA, CNP, domiciliulCRAIOVA, STR.*************, JUDETUL
DOLJ , cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

-

-

-

Cota
parte

-

Modul de
dobândire

-

Titularul2

-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
1

CRAIOVA,

Anul
dobândirii
1986

Suprafaţa
68MP

Cota
parte
½

Modul de
dobândire
CIMPAR
ARE

Titularul2
MARCOCI
DUMITRU,
MARCOCI
IULIANA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
1

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

AUTOTURISM

FORD

1

Anul de fabricaţie
2007

Modul de dobândire
CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

2

însumat a

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1

Titular

1.2

Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

1.1 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
3

NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1.3 Titular
MARCOCI IULIANA

CJP DOLJ,
M. KOGALNICEANU,
NR.14, CRAIOVA

SALARIU

31123 LEI

1.4 Soţ/soţie
MARCOCI DUMITRU

SC CIVITAS SA

SALARIU

15.273 LEI

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii

1.5

Soţ/soţie

1.1 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

5. Venituri din pensii
1.1 Titular
4

1.2 Soţ/soţie
MARCOCI DUMITRU

CONFIDENTIAL

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
26.05.2017
MARCOCI IULIANA
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ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata MARINESCU CLEOPATRA CORNELIA, având funcţia de
CONSILIER, la CJP DOLJ-Serviciul CONTROL FINANCIAR PREVENTIV., CNP**********,
domiciliul CRAIOVA, str.Stirbei Voda nr.16 ap.2 cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Rimnicu Vilcea

Categoria*
5

Anul
dobândirii
2014

Suprafaţa
800mp

Cota
parte
1/1

Modul de
dobândire
cumparat

Titularul2
MARINESCU
CLEOPATRA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Craiova,

2

Anul
dobândirii
1990

Craiova,

1

2005

Adresa sau zona

Categoria*

53 mp.

Cota
parte
3/8

Modul de
dobândire
mostenire

34 mp

1/1

cumparat

Suprafaţa

Titularul2
MARINESCU
CLEOPATRA
MARINESCU
CLEOPATRA

t
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
NU

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2014

Creditor
BANCA UNICREDIT TIRIAC
DOLJ

Scadent la
2030

Valoare
100000

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

NU

NU
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

NU

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
MARINESCU CLEOPATRA

SALARIAT

l

34796

1.2 Soţ/soţie
0
1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

NU

NU

NU

NU

NU

NU

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU
Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

NU

NU

NU

NU

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
NU

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

NU

NU

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular
MARINESCU CLEOPATRA

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

CAR-DMPS

1336

NU

NU

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
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Data completării 29.05.2017
CORNELIA

Semnătura MARINESCU

6

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata MITROI DANIELA CARMEN , având funcţia de CONSILIER
SUPERIOR,SERVICIUL STABILIRI PRESTATII, la C.J.P. DOLJ, CNP************, domiciliul
CRAIOVA, *****************,DOLJ, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova,

Categoria*
(1)

Anul
dobândirii
1991

Suprafaţa
67 m2

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
cumparare

Titularul2
Mitroi Daniel
Iulius
Mitroi Daniela

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

SKODA

1

2003

cumparare

Autoturism

TICO

1

1999

cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii
-

Valoare estimată
-

-

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării
-

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

-

-

Valoarea
-

-

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

-

-

-

2

Deschis în
anul
-

Sold/valoare la zi
-

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*
-

Număr de
titluri/cota de
participare
-

Valoare totală la zi
-

-

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor
-

-

Scadent la
-

Valoare
-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

-

3

Venit anual încasat

1.3 Copii

-

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP
Dolj,Craiova,Str.Mihail
Kogalniceanu,Nr.14

salariu

34225

SC ERPIA SACraiova
Str.Siretului,Nr.35

salariu

CF FISEI FISCALE

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

Mitroi Daniela Carmen
1.2 Soţ/soţie
1.3 Mitroi Daniel Iulius

1.4 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

-

-

-

-

-

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

-

-

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

-

-

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

1.2 Soţ/soţie

-

-

1.3 Copii

-

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular
1.5 Soţ/soţie

-

1.6 Copii

-

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării,

Semnătura ,

25.05.2017

MITROI DANIELA

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata MITROI VICTORIA, având funcţia de Auditor, la C.J.P. Dolj la,
CNP***********,domiciliul Craiova, *********, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

-

-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova

1

Anul
dobândirii
2000

1

2007

Categoria*

50mp

Cota
parte
1

Modul de
dobândire
cumparare

Mitroi Victoria

53mp

1

cumparare

Mitroi Victoria

Suprafaţa

Titularul2

Craiova

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Autoturism

Renault Symbol

1

Anul de fabricaţie
2005

Modul de dobândire
Cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2021

Creditor

Scadent la
2025

Valoare
15450 Euro

Alpha Bank Romania

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Casa Judeteana de Pensii
Dolj

Functionar public

28821

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4

Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
30.05.2017
.........................................
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata Mohora M. Ionut Adrian , având funcţia de consilier juridic superior,
la Casa Judeteana de Pensii Dolj, CNP********** , domiciliul Str. Calea Bucuresti, *************,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere,
că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Categoria*

Adresa sau zona
Craiova

3

Anul
dobândirii
2001

Suprafaţa
980 mp

Cota
parte
100%

Modul de
dobândire
Cumparat

Titularul2
Mohora Ionut

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2.Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

2

Anul
dobândirii
2005

100 mp

Cota
parte
50%

4

2010

51 mp

1

2015

73 mp

Categoria*

Suprafaţa

Mohora Ionut

50%

Modul de
dobândire
Constructie
proprie
Cumparat

50%

Cumparat

Mohora Ionut

Craiova

Titularul2

Mohora Ionut

Craiova
Craiova

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
2) La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în
cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Ford

Nr. de
bucăţi
1

2009

Cumparat

Autovehicul

Fiat

1

2006

Cumparat

Autovehicul

Renault

1

2010

Cumparat

Natura

Marca

Autovehicul

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror
valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3)

Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele
aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i
na ionale sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Mohora Ionut
1.2 Soţ/soţie
Mohora Lavinia

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

C.J.P. Dolj

Cons. jur. superior

37.734 lei

Distrigaz Sud

Consilier clientela

Aprox. 40.000 lei

1.3 Copii
Mohora Alexandru
Mohora Diana

Agentia Judeteana de
Prestatii Sociale Dolj

alocatie

1920 lei

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular
Mohora Ionut

Investitii actiuni obligatiuni

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular
Mohora Ionut
1.5 Soţ/soţie
Mohora Lavinia

parinti

Sprijin financiar

20.000 lei

parinti

Sprijin financiar

17.000 lei

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
31.05.2017

Semnătura

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata NICOLAE FLORIAN, având funcţia de consilier superior., la .CASA
JUD.DE PENSII DOLJ, CNP ************* domiciliul CRAIOVA str. ****************, jud Dolj,
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că
împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria
*

Anul
dobândirii

Supraf
aţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titu

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ

SALARIAT

31.641 LEI

SC INTERCEPTOR

SALARIAT

11.700 LEI

AJPIS

ALOCATIE

1008 LEI

AJPIS

ALOCATIE

1008 LEI

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
NICOLAE FLORIAN
1.2 Soţ/soţie

NICOLAE ANA MARIA
1.3 Copii

NICOLAE NICUSOR
NICOLAE MARIA
MADALINA
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
NICOLAE FLORIAN
5

C N P P BUCURESTI
CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. M.Kogalniceanu Nr.14 Craiova Judetul Dolj

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata Nicolae Cristina având funcţia de inspector la C.J.P. DOLJ- Serviciul
Financiar Contabilitate., CNP************, domiciliul Craiova,*************, cunoscând prevederile
art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1
deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova, , Judetul Dolj
Craiova,Str.

1

Anul
dobândirii
2005

1

2015

Categoria*

55

Cota
parte
1

Modul de
dobândire
Donatie

Nicolae Cristina

49

1

Contract
intretinere

Nicolae Adi
Rares

Suprafaţa

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

-----------------------------------------------------------------2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
-----------------------

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

----------------------------------------------

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

...........................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...........................................................................................................................................................................

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa
-----------------------

-----------------------------------------------------3

Venit anual încasat

1.3 Copii

-----------------------------

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ , Str.
M.Kogalniceanu Nr.14
Craiova

salariu

31497

salariu

12000

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

Nicolae Cristina
1.2 Soţ/soţie
Nicolae Adi Rares
1.3 Copii

---------------------SC ASTEK SA
Constanta
---------------------

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
-----------------------------------------1.2 Soţ/soţie

------------------------------------------

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
-----------------------------------------------1.2 Soţ/soţie

-------------------------------------------

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

-----------------------------------------

1.2 Soţ/soţie

---------------4

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

-------------------------------------------

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

--------------------------

-------------------------------------------------

1.2 Soţ/soţie

-----------------------------------------------

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
-------------------------------------------------------1.2 Soţ/soţie

---------------------------------------------------

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

---------------------------

--------------------------------------------

1.5 Soţ/soţie

-------------------------------------------------

1.6 Copii

--------------------------------------------

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
...................25,05,2017...............
NICOLAE CRISTINA

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata Nicolae Mihai Alin, având funcţia de Expert Superior, la CJP DOLJ,
CNP **********, domiciliul Craiova, *************, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Suprafaţa

1

Anul
dobândirii
2015

Craiova

1

Craiova

1

Adresa sau zona

Categoria*

Craiova,

71

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
cumparare

2015

68

1/2

succesiune

2015

38

1/2

succesiune

Titularul2
Nicolae Mihai
Nicolae Elena
Nicolae Mihai
Nicolae Ilinca
Nicolae Mihai
Nicolae Ilinca

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Autoturism

Volkswagen

Nr. de
bucăţi
1

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2008

Cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ

SALARIAT

30.097

SC MAD
COMPUTERS SRL

SALARIAT

12.840

ALOCATIE

Alocatie

1008

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Nicolae Mihai
1. Soţ/soţie
Nicolae Elena

2. Copii
Nicolae Teodora
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
25.05.2017
NICOLAE MIHAI

5

ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata

Oanta D. Nicoleta Carmen.............................................................................,

având funcţia de .....consiler..................................., la Casa Judeteana de Pensii Dolj , Directia
Economica ............................................................, CNP**************, domiciliul
.Craiova,str.***********, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Com.CARCEA/DOLJ

Categoria*
3

Anul
dobândirii
2008

Suprafaţa
510 mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
cumparare

Titularul2
Oanta Gabriel
Oanta Nicoleta

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

1

Anul
dobândirii
1996

50 mp

Cota
parte
1/2

2

2008

250 mp

1/2

Categoria*

Suprafaţa

Modul de
dobândire
cumparare

Craiova
Com.CARCEA/DOLJ

cumparare

1

Titularul2
Oanta Gabriel
Oanta Nicoleta
Oanta Gabriel
Oanta Nicoleta

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror
valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa

Tipul*

Valuta
2

Deschis în

Sold/valoare la zi

acesteia

anul

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor

Contractat în
anul
2007

2026

58.598 LEI

2008

2025

71.233 LEI

Scadent la

Valoare

BANCA TRANSILVANIA
BANCA TRANSILVANIA

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
3

sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

Venit anual încasat

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1.1 Titular
Oanta D.Nicoleta Carmen

Casa Judeteana de Pensii
Dolj,str.Mihail
Kogalniceanu,nr.14

Serv.FinContab/economist

34.269

1.2 Soţ/soţie
Oanta I.Gabriel

Friesland Campina
Romania S.A
Cluj Napoca,str.Baciului
nr.2-4,jud.Cluj

Supervizor Vanzari

Alocatie Stat

Elev

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii

1.3 Copii
Oanta G. Octavian Andrei
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4

39.050

1008 lei

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular
5

Venitul anual încasat

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
26.05.2017

Semnătura
OANTA NICOLETA
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata OLARU I ECATERINA., având funcţia deconsilier superior., la
.CASA JUD.DE PENSII DOLJ, CNP************** domiciliul CRAIOVA str.********** jud Dolj,
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că
împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria
1

Anul
Supraf
dobândirii
aţa
1988
5601/02/

1

2004

*

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
MOSTENIRE

1/2

CUMPARAR
E

CRAIOVA
7801/02/

CRAIOVA

Titularul2
Olaru
Ecaterina
Olaru George
Olaru
Ecaterina
Olaru George

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

AUTOTURISM

LOGAN

Anul de fabricaţie

1

Modul de dobândire

2010

CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
Raiffeisen

Tipul*

Valuta

2

euro

2

Deschis în
anul
2012

Sold/valoare la zi
11

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CASA JUD.DE
PENSII DOLJ

CJP DOLJ

42600 LEI

TERMOVERV

COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA

CONFIDENTIAL

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
OLARU ECATERINA
1.2 Soţ/soţie
OLARU GEORGE
1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular
4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
5

Data completării
24.05.2017

Semnătura
OLARU ECATERINA

6

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata Olaru C. Mariana, având funcţia de inspector la Casa Judeteana de
Pensii Dolj CNP************ domiciliul, Craiova*******, cunoscând prevederile art.326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE
1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri

de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente
anului fiscal anterior).
2.

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

C.J.P Dolj str. Mihail
Kogalniceanu nr.14

salariat

15347

SC RELOC SA

salariat

19800

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Olaru Mariana
1.2 Soţ/soţie
Olaru Dan Radu
1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4

Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
29.05.2017

Semnătura
Olaru Mariana
5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata ......Pana Alexandru Ionel...... având funcţia de ...Consilier Superior..,
la .......Compartiment Informatica........., CNP************** domiciliul Str. *********** Craiova –
Dolj ...., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

autoturism
autoturism

Seat Leon
Ford Mondeo

1
1

Anul de fabricaţie
2001
2009

Modul de dobândire
Cumparata
Cumparata

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

-

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta
50000

depozit
BRD

2

Deschis în
anul
2015

Sold/valoare la zi
50000

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

-

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Pana Alexandru Ionel

Sursa venitului: numele,
adresă
Servicii Energetice
Oltenia

Angajat
Inaurie- Iunie
Angajat
Iunie -

CJP Dolj

Pana Alexandru Ionel
1.2 Soţ/soţie
Pana Monica Roxana

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

11346
17989

Seminarul Teologic
Ortodox „Sf. Grigorie
Teologul”

Angajat

18000

A.J.P.I.S.

Alocatie

2400

1.3 Copii
Pana Darius
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
30.05.2017
PANA ALEXANDRU

5

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata .PATROI DANIELA MARIA având funcţia de inspector superior, la
CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ, CNP *************, domiciliul
CRAIOVA,******************* cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova

Categoria*
2

Anul
dobândirii
2005

Suprafaţa
350

Cota
parte
2

Modul de
dobândire
Contract
vanzarecumparare
cu clauza
de
intretinere

Titularul2
Patroi Dumitru
si Floarea
Patroi Daniela
si Titel

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

Dacia 1310

1

2000

cash

Autoturism

Logan

1

2007

Credit auto

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular Patroi Daniela
Maria

CJP DOLJ

salariu

30537

1.2 Soţ/soţie Patroi Titel

UM 01043

salariu

confidential

C.N.F.Buzesti Craiova

alocatie

1008

Cine a realizat venitul

1.3 Copii Patroi Mihail

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura,
5

25.05.2017

PATROI DANIELA

6

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata PETOLESCU M. ADRIANA, având funcţia de .inspector superior., la
CJP DOLJ., CNP **************, domiciliul Craiova,********* , cunoscând prevederile art.326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin
următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

1

Anul
dobândirii
2009

6,50 ha

Cota
parte
1/1

2

2009

0,29 ha

1/1

3

2009

0,13 ha

1/1

5

2009

0.34 ha

1/1

Categoria*

Adresa sau zona
Com.Cotofenii din Dos
Jud.Dolj
Com.Cotofenii din Dos
Jud.Dolj
Com.Cotofenii din Dos
Jud.Dolj
Com.Cotofenii din Dos
Jud.Dolj

Suprafaţa

Modul de
dobândire
mostenire+
cumparare
mostenire+
cumparare
mostenire+
cumparare
mostenire+
cumparare

Titularul2
Petolescu
Nicolae
Petolescu
Nicolae
Petolescu
Nicolae
Petolescu
Nicolae

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

1

Cl diri

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Craiova,

1

Anul
dobândirii
1999

Com.Cotofenii din Dos
Jud.Dolj

2

2009

Adresa sau zona

Categoria*

68 mp

Cota
Modul de
parte
dobândire
1/2
cumparare

156,8 mp

1/1

Suprafaţa

mostenire+
cumparare

Titularul2
PetolescuAdriana
Petolescu Nicolae
Petolescu Nicolae

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1. Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2.

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

Hyundai Accent

1

2007

cumparare

Autoturism
-

Matiz

1

2005

cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară
-

Anul dobândirii

-

Valoare estimată
-

-

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
-

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea
-

-

IV. ACTIVE FINANCIARE

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

2.

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

-

-

-

-

-

-

2

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Număr de
titluri/cota de
participare
-

Tipul*

Valoare totală la zi
-

-

-

-

-

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
4.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000
de euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2008

Creditor
Banca Comerciala Romana

Scadent la
2018

Valoare
30.000 lei
-

-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1.3 Copii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP Dolj,Craiova,
str.M.Kogalniceanu,nr.14

salariu

31.633 lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

-

-

-

CJP Dolj,Craiova,
str.M.Kogalniceanu,nr.14

pensie

10.704 lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Directia Muncii
Craiova,str.Unirii,nr.16

alocatie stat

504 lei

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1. Titular

2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1. Titular

2. Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data complet rii

Semn tura

24.05.2017

PETOLESCU ADRIANA
5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata PIRVULESCU NICOLAE DORIN, având funcţia de Expert Superior, la
Casa Judeteana de Pensii Dolj, CNP*************, domiciliul Craiova,
*********************,cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Calafat

Categoria*
Apartame
nt

Anul
dobândirii
2015

Suprafaţa
40 m²

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Mostenire

Titularul2
½ Pirvulescu Dorin
½ Marinasi Camelia

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Autoturism

Opel Corsa

1

Anul de fabricaţie
2015

Modul de dobândire
Cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI

BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele, adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator
de venit

Venitul anual
încasat

CJPDolj,Craiova,Str.M.Kogalniceanu
nr.14

Salariat

29.916

SC Polystart Clima Sistems

Salariat

21.120

Elev

1.008

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Pirvulescu M. Nicolae
Dorin
1.2 Soţ/soţie
Pirvulescu Dorina
1.3 Copii
Pirvulescu Daria Maria
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele, adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator
de venit

Venitul anual
încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
25.05.2017
PIRVULESCU DORIN
5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata PISLEA F. DANIELA FLORINA, având funcţia de Inspector
Superior , la CJP Dolj, Serviciul Verificare si Pensii Internationale, CNP***************, domiciliul
CRAIOVA, ************* cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.

1)
2)

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

AUTOTURISM

Nr. de
bucăţi

Marca
OPEL

Anul de fabricaţie

1

2006

Modul de dobândire
CUMPARARE ½
PISLEA DANIEL

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror
valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii
-

Valoare estimată
-

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării
-

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

-

-

Valoarea
-

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

-

-

NU

2

Deschis în
anul
-

Sold/valoare la zi
-

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*
-

Număr de
titluri/cota de
participare
-

Valoare totală la zi
-

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor
NU

-

Scadent la
-

Valoare
-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa
NU
NU
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

NU

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP Dolj

Serviciul Verificare si
Pensii Internationale
Inspector Superior

35608

salariat

19500

1. Venituri din salarii
1.1 Titular PISLEA
DANIELA FLORINA

1.2 Soţ/soţie PISLEA
LIVIU DANIEL

1.3 Copii PISLEA
RAMONA GABRIELA

SC. PANSIPROD
MEDICAL SRL.,
BUCURESTI

Colegiul National
Elena Cuza

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

Alocatie Stat

NU

NU

NU

1.2 Soţ/soţie

NU

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

NU
4

1008

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU
Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

NU

NU

NU

NU

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
NU

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

NU

NU

NU

NU

NU

5

Venitul anual încasat

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării,
25.05.2017

Semnatura,
PISLEA DANIELA FLORINA

6

ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata POPA MARIANA SIMONA avind funcţia de . consilier la CJP DOLJ,
CNP ************** domiciliul CRAIOVA************, cunoscând prevederile art.292 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Categoria*

Adresa sau zona
- SEGARCEA
---

Anul
dobândirii
2002

Suprafaţa

Cota
parte

2,57 HEC

Modul de
Titularul2
dobândire
Mostenire. Popa Leonard

---

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA
------

---------

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

-1-

1997

53,37

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Mostenire

Titularul2
Popa Leonard

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca
DACIA LOGAN

-1-

Anul de fabricaţie
2008

Modul de dobândire
Cumparare

--------------

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

----------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-----------------

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

--------------------------

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

-----------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

--------------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP/DOLJ

SALARIU

33107

MApn-UM-02316
CRAIOVA

COMANDANT
PLUTON---

24000

ALOCATIE STAT

756

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
POPA SIMONA
1.2 Soţ/soţie
POPA LEONARD
1.3 Copii
POPA ALICE
PRESCOLAR
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
24.05.2017

Semnătura
S.POPA
5

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata POPESCU ANGELICA, având funcţia de CONSILIER, la C.J.P.
DOLJ – SERVICIUL STABILIRI PRESTATII, CNP ***********, domiciliul CRAIOVA, BLD.
**********, JUD. DOLJ cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova,

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

1

1990

56.9 m.p.

1

cumparare

Titularul2
Popescu
Andronie
Popescu
Angelica

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

KIA CEED

1

2008

Cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

C.J.P. Dolj

salariu

34292

Directia Silvica Dolj

salariu

51250

1. Venituri din salarii
1.1 Titular Popesu Angelica

1.2 Soţ/soţie Popescu
Andronie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
25.05.2017
Popescu Angelica
5

ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata PRODAN MARIJAN DANIELA avind funcţia de inspector la CJP
DOLJ, CNP ************ domiciliul CRAIOVA **************, cunoscând prevederile art.326
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin
următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA
------

---------

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

-2-

1990

115mp

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

Cumparare

Prodan Daniela

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Autoturism

Nr. de
bucăţi

Ford Mondeo

1

Anul de fabricaţie
2003

Modul de dobândire
Cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

----------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-----------------

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

--------------------------

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

-----------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor
1

BCR BANK

2016

Scadent la
2019

Valoare
36.000 LEI

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ

Functionar

31395

PFA

PERS. FIZICA
AUTORIZATA

CONFORM
DECLARATIE
INDIVIDUALA

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
PRODAN DANIELA
1.2 Soţ/soţie
PRODAN MIRCEA
1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
24.05.2017

Semnătura
Daniela Prodan
5

6

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata RADU DORINA MADALINA, având funcţia de Inspector Superior, la
Casa Judeteana de Pensii Dolj, CNP*************, domiciliul Craiova,************, cunoscând
prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova,

Categoria*
(1)

Anul
dobândirii
2010

Suprafaţa
74 m²

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Vanzarecumparare

Titularul2
½ Radu
Constantin
½ Radu Dorina

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Autoturism

DACIA LOGAN

Nr. de
bucăţi
1

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2006

Cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele, adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator
de venit

Venitul anual
încasat

CJPDolj,Craiova,Str.M.Kogalniceanu
nr.14

Salariat

30.182

SC Arabesque SRL

Salariat

Confidential

Elev

108

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Radu Dorina Madalina
1.2 Soţ/soţie
Radu Constantin
1.3 Copii
Radu Sorin Andrei
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele, adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator
de venit

Venitul anual
încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
RADU MADALINA
5

Casa Judeteana de Pensii Dolj
Str. M.Kogalniceanu nr. 14 Craiova
Fax:0251/406300 E-mail office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata .....RASCA ADRIAN LIVIU..........................................................,
având funcţia de .CONSILIER..., la ...C.J.P DOLJ............., CNP************* domiciliul
CRAIOVA***********, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
-

Anul
dobândirii
-

Cota
parte

Suprafaţa
-

-

Modul de
dobândire
-

Titularul2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
CRAIOVA,

Categoria*
1

Anul
dobândirii
2002

Suprafaţa
54 MP

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
DONATIE

Titularul2
Rasca Adrian
Rasca Iulia

--------------------------

-----------------------------------------

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
1

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

autoturism

Dacia 1310 break

Anul de fabricaţie

1

1991

Modul de dobândire
Act vinzare
cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

--------------------------------------------------------------------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-----------------------

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

------------------------------------------------

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

2

2.

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

-----------------------------------------------------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2009

Creditor

Scadent la
2019

Valoare
48.541

B.C.R AGENTIA BANIE

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular Rasca Adrian

1.2 Soţ/soţie---------------

1.3 Copii

C.J.P DOLJ Craiova, M.
Kogalniceanu nr .14

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit
Serviciul Fincontabilitate- consilier

-----------------------

----------------------

----------------------

-----------------------

----------------------

----------------------

Sursa venitului: numele,
adresa

3

Venit anual încasat
34280

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

------------------

-----------------

------------------

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
---------------------

1.2 Soţ/soţie

-----------------------

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
---------------

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

----------------------

------------------

-------------------------Sursa venitului: numele,
adresă
---------------------4

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

-----------------

--------------

-----------------------

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
------------------------

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

-----------------------

--------------------------

----------------------

-----------------------

-----------------------

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
29.05.2017

Semnătura
RASCA ADRIAN

5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata Sasu Georgiana Daniela , având funcţia de inspector asistent la C.J.P.
DOLJ- Serviciul Stabiliri Prestatii , CNP ***********, domiciliul in Craiova ,********, Jud. Dolj ,
cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că
împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
2

Anul
dobândirii
2009

Suprafaţa
368

Cota
parte
1/1

Craiova,

Modul de
dobândire
Contract
de
vanzarecumparare

Titularul2
Sasu Georgiana
Daniela

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
2

Anul
dobândirii
2012

Suprafaţa
154

Craiova,

Cota
parte
1/1

Modul de
dobândire
Constructi
e

Titularul2
Sasu Georgiana
Daniela

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Autoturism

Opel Insignia Sports
Tourer
Iveco Magirus

Autotractor

Nr. de
bucăţi
1

Anul de fabricaţie

1

2002

2010

Modul de dobândire
Contract de vanzare
cumparare
Contract de vanzare
cumparare

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

-------------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului
înstrăinat
----------------

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
---------------------

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

-----------------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2009

Creditor

Scadent la
2019

Valoare
5000 lei

BCR

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

-----------

3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

-------------

-------------

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Sasu Georgiana Daniela
1.2 Soţ/soţie
Sasu Nicolae

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP Dolj

Inspector Asistent

2400

LIDL Discount SRL

Casier

7530

SC Baca Trans Eurofirg
SRL

Frigotehnist

10800

alocatie

1008

alocatie

1008

1.3 Copii
Sasu Erika Maria

Agentia Judeteana de
Prestatii Sociale Dolj
Agentia Judeteana de
Sasu Nicolle Catalina
Prestatii Sociale Dolj
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
----

1.2 Soţ/soţie

----

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
-----

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

-----

-----

4

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

-----Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

------

------

------

-------

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
-------

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

-------

-------

------

------

------

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
24.05.2017
SASU DANIELA
5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata STANCIULESCU VALENTIN., având funcţia de INSPECTOR
SUPERIOR.,

la

.CASA

JUD.DE

PENSII

DOLJ,

CNP************,

domiciliul

CRAIOVA************, jud Dolj, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

AUTOTURISM

RENAULT LAGUNA

1

2004

CUMPARARE

AUTOTURISM

OPEL CORSA

1

2000

CUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI

BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor

Contractat în
anul

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

2007

Scadent la
2032

Valoare
30.000 EURO

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

STANCIULESCU
VALENTIN
1.2 Soţ/soţie

CASA JUD.DE
PENSII DOLJ

SALARIAT

31.385 lei

STANCIULESCU
PAULA-TEODORA
1.3 Copii

I.I.MARTIN
VERONICA

SALARIAT

11.700 LEI

ALOCATIE

1008 LEI

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1 Titular

STANCIULESCU
FLORIAN
STANCIULESCU
IRINA
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

-

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

4

-

1.2 Soţ/soţie

Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
24.05.2017
Stanciulescu Valentin
5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnata STANCIU MARIA având funcţia de .auditor intern la Casa Judeteana de Pensii
Dolj ,
CNP*************, domiciliul in Craiova , judetul Dolj, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Comuna Stoicanesti,
judetul Olt
Comuna Radomiresti ,
Judetul Olt

1

1996

1

Comuna Radomiresti,
judetul Olt

3

Adresa sau zona

Cota
parte

Modul de
dobândire

2 ha

Titular

Mostenire

Stanciu Maria

2013

2 ha

Titular

Mostenire

Stanciu Marin

2013

2200mp

Titular

Mostenire

Stanciu Marin

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
Craiova, judetul Dolj

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

1

1993

55 mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire

Titularul2

Cumparare

Stanciu Maria

1/2
Stanciu Marin
Craiova, judetul Dolj

1

2003

51 mp

1/2

Cumparare
– rate credit
bancar

1/2
Craiova, judetul Dolj

1

2008

60mp
1

1/2

Stanciu Maria
Stanciu Marin
Stanciu Maria

Cumparare

Comuna Radomiresti,
judetul Dolj

2

2013

80 mp

1/2

– rate credit
bancar

Stanciu Marin

1

Mostenire

Stanciu Marin

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Autoturism

Opel Astra Enjoy

1

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire
Cumparare – rate credit
auto

2008

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Forma înstrăinării

Valoarea

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro
2

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Creditor
Alpha Bank Sucursala Craiova

Contractat în
anul
2008

Scadent la
2023

Valoare
28.800 Euro

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
3

sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

Venit anual încasat

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

Casa Judeteana de Pensii
Dolj

Compartiment Audit
Public Intern
Auditor superior

35386

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

4

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Casa Judeteana de Pensii
Dolj
Str.Mihail Kogalniceanu
,nr.14

Pensie

Cine a realizat venitul

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Stanciu Marin

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

5

19680

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
31.05.2017
STANCIU MARIA
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihaij Kogalniceanu, nr. 14, Craiova
Fax: 0251/406338 E-MAIL
office@pensiidolj.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata STOICA A MIRELA-ILEANA., având funcţia de INSPECTOR
PRINCIPAL, la CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ, DIRECTIA ECONOMICA,
CNP************, domiciliul CRAIOVA,*******, JUD. DOLJ, cunoscând prevederile art.326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin
următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
3

CRAIOVA,

Anul
dobândirii
2005

Suprafaţa
300 m2

Cota
parte
1

Modul de
dobândire
donatie

Titularul2
Stoica Lucian
Marius

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

2
donatie

CRAIOVA JUD. DOLJ
2005

98 m2

Titularul2
Stoica Lucian
Marius

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

SKODA

Nr. de
bucăţi
1

2003

CUMPARARE

DACIA

1

2003

CUMPARARE

Natura

Marca

AUTOTURISM

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
NU

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Număr de
titluri/cota de
participare

Tipul*

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

1.1 Titular

NU
NU
3

Venit anual încasat

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

NU

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP DOLJ, STR.
M.KOGALNICEANU,
NR.14

SALARIAT

31647

SNTFC CRAIOVA

SALARIAT

CF FISEI FISCALE

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
STOICA A. MIRELAILEANA
1.2 Soţ/soţie
STOICA I. LUCIANMARIUS
1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

NU

NU

NU

NU

NU

4

1.2 Soţ/soţie

NU

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

NU

NU

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
NU

1.2 Soţ/soţie

NU

1.3 Copii

NU

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

NU

NU

1.6 Copii

NU

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
25.05.2017

Semnătura
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STOICA MIRELA

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata SURCEL N. C T LINA, având funcţia de consilier juridic superior, la
Serviciul Legislaţie Contencios şi Executare Silit , în cadrul Casei Judeţene de Pensii Dolj, CNP
**************,domiciliul în Craiova, *********** Dolj, cunoscând prevederile art.326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria r spundere, c împreun cu familia1
deţin urm toarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Calop r

3

Anul
dobândirii
1994

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

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

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

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

..........

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

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

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

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

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

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

...........

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresa sau zona

Categoria*

1000 MP

Cota
parte
1/1

Modul de
dobândire
Vânzare
cumparare

SURCEL
C T LINA

Suprafaţa

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Calop r, str.Principal ,
nr.9, Dolj

2

Anul
dobândirii
1994

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

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

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

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

...........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresa sau zona

Categoria*

100MP

Cota
parte
1/1

Modul de
dobândire
Vânzare
cumparare

SURCEL
C T LINA

Suprafaţa

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.

1

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
2) La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Natura

Marca

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

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

Nr. de
buc ţi
...................

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

............................. .................................
....
................................. ....................................... .................... ............................ .................................
......
................................. ......................................... .................... ............................. .................................
......
2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art şi
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a c ror
valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Anul
Valoare estimat
dobândirii
............................................................................................................ ......................... ..............................
....
........................................................................................................... ......................... ..............................
....
............................................................................................................. ......................... ..............................
....
Descriere sumar

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului
Data
Forma
Persoana c tre care s-a înstr inat
Valoarea
înstr inat
înstr in rii
înstr in rii
............................... .................. ....................................................... ........................... .........................
...
............................... .................. ....................................................... ........................... .........................
...
............................... .................. ....................................................... ........................... .........................
...

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administreaz şi adresa
Tipul*
acesteia
............................................................... ...................
.......

Deschis în
Sold/valoare
anul
la zi
...................... ........................ ......................
.......
Valuta

2

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

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

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

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

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

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

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

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri
de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente
anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

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

Num r de
titluri/cota de
participare
........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitent titlu/ societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

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

Valoare total
la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3. Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

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

Contractat în
anul
..........................

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

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

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

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

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

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

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

Creditor

Scadent la

Valoare
.......................
.
.......................
..
.......................
..

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
3

Cine a realizat
venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Sursa venitului: numele,
adres

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Casa Jude eana de
Pensii Dolj, Craiova,
M.Kog lniceanu,
nr.14, Dolj

Func ia de consilier
juridic

30705, 00 LEI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Venituri din activit ţi independente
1.1 Titular
..........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1 TITULAR
SURCEL N
C T LINA

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
..........................
4

1.2 Soţ/soţie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sursa venitului: numele,
adres

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual
încasat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Venituri din activit ţi agricole
1.1 Titular
..........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.2 Soţ/soţie

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

5

1.6 Copii

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

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

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

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

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

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

Prezenta declaraţie constituie act public şi r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data complet rii
Semn tura
31.05.2017
SURCEL C T LINA
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/406338
E-mail :pensiidolj@cnpp.ro

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata Tamburescu L.Teodora Nicoleta, având funcţia de inspector superior, la
Casa Judeteana de Pensii Dolj, CNP********, domiciliul in Craiova, str.************ cunoscând
prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Suprafaţa

-

Anul
dobândirii
-

Modul de
dobândire
-

Titularul2

-

Cota
parte
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adresa sau zona

Categoria*

-

-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

(1)

2015

52.79mp

1/1

Tamburescu Teodora

-

-

-

-

-

CUMPA
RARE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adresa sau zona
CRAIOVA,

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii
Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

DAEWOO MATIZ

Nr. de
bucăţi
1

2005

Cumparare

OPEL ASTRA

1

2002

Cumparare

Natura

Marca

Autoturism
Autoturism

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii
2000

Valoare estimată
10.000 euro

-

-

-

-

Tablouri si obiecte de arta
-

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării
-

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

-

-

Deschis în
anul
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sold/valoare la zi
-

-

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

2

2.

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

-

-

Număr de
titluri/cota de
participare
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoare totală la zi
-

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2016
-

Creditor
BCR
-

-

Scadent la

Valoare

2021
-

43.700 lei
-

-

-

-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venit anual încasat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 Titular
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii
-

3

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJP Dolj, Str. M.
Kogalniceanu nr. 14

Salariat

30.357 lei

Alocatie de stat

1008 lei

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

Tamburescu L. Teodora
Nicoleta
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii
Tamburescu G. Mara
AJPIS DOLJ
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

5. Venituri din pensii
1.1 Titular
4

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

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

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
26.05.2017

Semnătura
Tamburescu Teodora Nicoleta
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova

FAX:0251/410338 E-MAIL :
pensiidolj@cnpp.ro

DECLARATIE DE AVERE
Subsemnatul(a) CARMEN M. UDRICA , avand functia de INSPECTOR SUPERIOR , la CASA
JUDETEANA DE PENSII DOLJ –SERVICIU COMUNICARE SI RELATII PUBLICE,
CNP*********,domiciliul MALU MARE str.*******, cunoscand prevederile art.326 din Codul penal privind
falsul in declaratii ,declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia 1) detin urmatoarele active si datorii.
1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa
CateAnul
Supragoria
dobanfata
dirii

Cota
parte

Valoarea de
impozitare

Modul de Titularul
dobandire

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.
2. Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari._
Adresa
CateAnul
Supragoria
dobanfata
dirii
CRAIOVA
2
1997
52 mp

Cota
parte

Valoarea
impozabilă

3/4

Modul de
dobandire

Titularul

cumparare

Udrica F.
Marius 1/2
Udrica M
Carmen
MALU MARE
2
2005
140 mp 1/1
cumparare Udrica
Marius
*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
2) La "titular", se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia,
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care
sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobandire

Autoturism

Ford

1

2000

cumparare

1

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare
insumata depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul
Romaniei la momentul declararii.
Descriere sumara
Anul
Valoarea estimata
dobandirii

III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1.000 EUR FIECARE, SI BUNURI
IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a instrainat

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investite, daca
valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in
anul

Sold/valoare la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1)Cont curent sau echivalente (inclusiv
card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de
pensii sau alte sisteme cu acumulare.
2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora
depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar
sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de
titluri/cota de
participare

Valoarea totală la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni
sau parti sociale in societati comerciale; (3) Imprumuturi acordate in nume personal.
2

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
.........................................................
.........................................................
.........................................................

V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem
leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in
anul
2014

RAIFFEISEN BANK

Scadent la

Valoare

2019

50000

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice
romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare
individuala depaseste 300 Euro*)
CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESA

SERVICIUL
PRESTAT/OBIECTUL
GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
INCASAT

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
*) Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.
VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
CINE A REALIZAT
SURSA VENITULUI:
SERVICIUL
VENIT ANUAL
VENITUL
NUME, ADRESA
PRESTAT/OBIECTUL
INCASAT
GENERATOR DE
VENIT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
CARMEN UDRICA
PRIMARIA MALU
salariu
29921
MARE SI C.J.P.DOLJ
1.2. Sot/sotie
UDRICA MARIUS
PRIMARIA MALU
salariu
31578
MARE
1.3. Copii
UDRICA MIHAI
AJEPIS
alocatie
1008
ALEXANDRU
3

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie,etc.
4. Venituri din investitii
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii
Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
La „titular „, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ţi numele coproprietarilor.
1

2

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor mentionate.
Data completarii:

Semnatura:

30.05.2017

UDRICA CARMEN
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DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata URZICEANU MARCELA-ADRIANA, având funcţia de INSPECTOR.,
la CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ, CNP*******, domiciliul SIMNICU DE SUS, cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
Intravilan

Anul
dobândirii
2009

Cota
Modul de
parte
dobândire
½
cumparare

Suprafaţa
500mp

Titularul2
URZICEANU ION

SIMNICU DE SUS

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
2

Anul
dobândirii
2014

Suprafaţa
140mp

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
construire

Titularul2
Urziceanu Ion

Simnicul de Sus,

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.

1)
2)

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.
La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca
CIELO

Anul de fabricaţie

1

1998

Modul de dobândire
CUMPARARE

AUTOTURISM

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

---------------------------------------------------------------------------------

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
------------------------

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

-----------------------------------------------------

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

--------------------------------------------------------------------

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul
2016

Creditor
BCR DOLJ

Scadent la
2021

Valoare
27400

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

------------------------

-------------------------3

Venit anual încasat

1.3 Copii

--------------------------

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJPP
Str. M. Kogalniceanu,nr.
14

Functionar

21885

SC INTERGUARD
GRUP S.R.L

Agent de paza

16800

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Urziceanu Marcela-Adriana
1.2 Soţ/soţie
Urziceanu Ion
1.3 Copii

Urziceanu Robert si
ALOCATIE
Urziceanu Sebastian
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
---------------------------

1.2 Soţ/soţie

2016

--------------------------

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular
-----------------------------

1.2 Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

-------------------------

------------------------

4

1.2 Soţ/soţie

---------------------------

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

---------------------------

---------------------------

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular
------------------------------

1.2 Soţ/soţie

---------------------------

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
-----------------------

1.2 Soţ/soţie

------------------------

1.3 Copii

----------------------

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

------------------------

-----------------------

-----------------------

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
24.05.2017

Semnătura
URZICEANU ADRIANA
5
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CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ
-------------------------------------------------Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova

FAX:0251/510186 E-MAIL :
office@pensii.dolj.ro

DECLARATIE DE AVERE
Subsemnatul(a) ……VACUT GABRIELA , avand functia de …Consilier… , la ………CJP Dolj ……,
declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia 1) detin urmatoarele active si datorii.
1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa
CateAnul
Supragoria
dobanfata
dirii
NU

Cota
parte

Valoarea de
impozitare

Modul de Titularul
dobandire

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.
2. Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari._
Adresa
CateAnul
Supragoria
dobanfata
dirii
Craiova
Ap.
Craiova

Gars.

Cota
par-te

Valoarea
impozabilă

Modul de
doban-dire

Titularul

Cumparare Vacut
Viorel
Mostenire Vacut
Viorel

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
2) La "titular", se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia,
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt
supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura
Marca
Nr. bucati
Anul de fabricatie
Modul de dobandire
NU

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare
insumata depaseste 5.000 Euro
1

Nota: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul
Romaniei la momentul declararii.
Descriere sumara
Anul
Valoarea estimata
dobandirii
NU

III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1.000 EUR FIECARE, SI BUNURI
IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
instrainat
NU

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a instrainat

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investite, daca
valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in
anul

Sold/valoare la zi

NU

*) Categoriile indicate sunt: (1)Cont curent sau echivalente (inclusiv
card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de
pensii sau alte sisteme cu acumulare.
2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora
depaseste 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar
sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de
titluri/cota de
participare

Valoarea totală la zi

NU

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni
sau parti sociale in societati comerciale; (3) Imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
2

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
.........................................................
.........................................................
.........................................................

V. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem
leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in
anul

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice
romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare
individuala depaseste 300 Euro*)
CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESA

1.1. Titular

NU

1.2. Sot/sotie

NU

1.3. Copii

NU

SERVICIUL
PRESTAT/OBIECTUL
GENERATOR DE
VENIT

VENIT ANUAL
INCASAT

*) Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.
VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
CINE A REALIZAT
SURSA VENITULUI:
SERVICIUL
VENIT ANUAL
VENITUL
NUME, ADRESA
PRESTAT/OBIECTUL
INCASAT
GENERATOR DE
VENIT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
VACUT GABRIELA
CJP DOLJ
34244
1.2. Sot/sotie

VACUT GR. VIOREL

PENSIONAR

1.3. Copii

3

15756

2. Venituri din ctivitati independente
2.1. Titular
NU
2.2. Sot/sotie

NU

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular
NU
3.2. Sot/sotie,etc.

NU

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

NU

4.2. Sot/sotie

NU

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

NU

5.2. Sot/sotie

NU

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
NU
6.2. Sot/sotie

NU

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular
NU
7.2. Sot/sotie

NU

7.3. Copii

NU

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

NU

8.2. Sot/sotie

NU

8.3. Copii

NU

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
La „titular „, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ţi numele coproprietarilor.
1

2

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor mentionate.

Data completarii: 24.05.2017

Semnatura: VACUT GABRIELA
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DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata .VOINEA GEORGETA.., având funcţia de ......INSPECTOR
PRINCIPAL la .......CJP.DOLJ.........................., CNP ********, domiciliul
...CRAIOVA,**************, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*
1

Anul
dobândirii
2006

Suprafaţa
55,56 mp

CRAIOVA

Cota
parte
1/2

Modul de
dobândire
Cumparare

Titularul2
Voinea
Gabriel

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

NU

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Valuta

NU

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

...........................................................................................................................................................................
........................................................ NU...............................................................................................

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa
NU

NU
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

NU

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CJPDOLJ

INSPECTOR
PRINCIPAL

17286

S.C.PROTECT NPG
SRL

AGENT PAZA

11520

STUDENT

-

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

Voinea Georgeta
1.2 Soţ/soţie
Voinea Gabriel
1.3 Copii

Voinea Mihail Sorin
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

NU

1.2 Soţ/soţie

NU

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

NU

1.2 Soţ/soţie

NU

4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

NU

1.2 Soţ/soţie

NU
4

Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

5. Venituri din pensii
1.1 Titular

Venitul anual încasat

NU

1.2 Soţ/soţie

NU

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

NU

1.2 Soţ/soţie

NU

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

NU

1.2 Soţ/soţie

NU

1.3 Copii

NU

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

NU

1.5 Soţ/soţie

NU

1.6 Copii

NU

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
..24.05.2017..........
........Voinea Georgeta...

5

ROMÂNIA

CASA NAŢIONAL DE PENSII PUBLICE
Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2
Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96
Pagin web: www.cnpas.org;

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata VULPE M OANA-LUCIA, având funcţia de INSPECTOR
PRINCIPAL, la C.J.P DOLJ , CNP ******** , domiciliul COM BUCOVAT JUD.DOLJ , cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună
cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de
bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

NU

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

NU

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
NU

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro
NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular
NU
1.2 Soţ/soţie
3

Venit anual încasat

1.3 Copii

* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CASA JUDETEANA
DE PENSII DOLJ

SALARIAT

29.960

UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA

SALARIAT

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

VULPE OANA-LUCIA
1.2 Soţ/soţie
VULPE MIHAI-IULIAN
1.3 Copii

NU
2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular
NU
1.2 Soţ/soţie
NU
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU
4. Venituri din investiţii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

4

38.000

Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

Venitul anual încasat

5. Venituri din pensii
1.1 Titular
NU
1.2 Soţ/soţie
NU
6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

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

1.2 Soţ/soţie

NU

NU
1.3 Copii

NU
8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

NU

NU
1.6 Copii

NU
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Semnătura
VULPE OANA

Data completării
30.05.2017
5

DECLARA IE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata .ZAMFIR LIVIU MARIAN
CRISTIAN................................................................................, având funcţia de INSPECTOR
SUPERIOR..........................................., la .CASA JUDETANA DE PENSII
DOLJ............................................................, CNP**********, domiciliul .LOCALITATEA CRAIOVA
**************, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe
propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dac se afl în circuitul civil

2. Cl diri
NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ri

Adresa sau zona
LOC.CRAIOVA

Categoria*
1

Anul
dobândirii
2000

Suprafaţa
51.41
METRI
PATRATI

Cota
parte
50.00
%

Modul de
dobândire
VANZAR
ECUMPAR
ARE

Titularul2
ZAMFIR
FLORENTINA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacanţ ; (4) spaţii comerciale/ de producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înteţinerea acestora.

1

2)

La "Titular" se menţioneaz , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricul rii, potrivit legii

Natura

Nr. de
bucăţi

Marca

Anul de fabricaţie

AUTOTURISM

DAEWOO-CIELO

1

1996

AUTOTURISM

SKODA OCTAVIA

1

2006

Modul de dobândire
VANZARECUMPARARE
VANZARACUMPARARE

2. Bunuri sub form de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de art şi de cult, colec ii de art
şi numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a
c ror valoare însumat dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor menţona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la
momentul decal rii

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoare estimată

NU

III. BUNURI MOBILE, A C ROR VALOARE DEP ŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTR INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
înstrăinat
NU

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.

Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora
dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în b nci sau instituţii financiare din str in tate

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia
NU

Tipul*

Valuta

2

Deschis în
anul

Sold/valoare la zi

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

Plasamente, investi ii directe şi împrumuturi acordate, dac valoarea de pia
tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

însumat a

NOT : Se vor declara inclusiv investiţiile şi particip rile în str in tate

Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar
sau asociat/ beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de
titluri/cota de
participare

Valoare totală la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau p rţi sociale
în societ ţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal
3.

Alte active produc toare de venituri nete, care însumate dep şesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NOT : Se vor declara inclusiv cele aflate în str in tate

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

V. DATORII

Debite, ipoteci, garan ii emise în beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora dep şeşte 5.000 de euro

NOT : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str in tate

Contractat în
anul

Creditor

Scadent la

Valoare

NU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa de valoarea de pia din

partea unor persoane, organiza ii, societ i comerciale, regii autonome, companii/societ i na ionale
sau institu ii publice româneşti sau str ine, inclusiv burse, credite, garan ii, decont ri de cheltuieli,
altele decât cele ale angajatorului, a c ror valoare individual dep şeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresa

1.1 Titular
3

Venit anual încasat

NU
1.2 Soţ/soţie
NU
1.3 Copii
NU
* Se excepteaz de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile şi complet rile
ulterioare)
NOT : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str in tate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresă

Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Venitul anual încasat

CASA JUDETANA DE
PENSII DOLJ

INSPECTOR
SUPERIOR
VERIFICARE PENSII

30392

SCOALA MARSANI

INVATATOR

21669

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU

NU

NU

NU

4. Venituri din investiţii
4

1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
5. Venituri din pensii
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
1.1 Titular

1.2 Soţ/soţie

NU

NU
Serviciu prestat/
Obiectul generator de
venit

Sursa venitului: numele,
adresă

NU

NU

NU

NU

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1.1 Titular
NU

1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

8. Venituri din alte surse
1.4 Titular

1.5 Soţ/soţie

1.6 Copii

NU

NU

NU

NU

NU

5

Venitul anual încasat

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
..25.05.2017...................................
ZAMFIR CRISTIAN
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