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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subse1nnatul, DESPA V. CRISTIAN, având funcţia de INSPECTOR la DIRECTIA GENERALA 
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, CNP domiciliul 

Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia I) deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

- . 
' 

Judetul Prahova , 
3 2003 

' 
3 1993 

Sector 6, Bucuresti, 

2479 1/2 

5.39 100% 

Vânzare
cumpărare 

In folosinţă pe 
durata 

• • existente, , 

½ Despa V. Cristian 
½ Rusnac V. 
Cristian Viorel 

Despa V. Cristian-
100% 

constructiei , 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor î11 coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

-NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate î11 alte ţări. 

- - -
) 

1 1993 36,6 100% 
" vanzare 

_ -· sect.6, Bucuresti 
~ .., =- . . ,_.._, cum parare Despa V. Cristian 

. 
~ 

---

,-- . 

-- -
Cluj 

SUA 

i jud.Prahova 

' --

jud. 

3 

2 

2 

2006 

2006 

2015 

1 

248-
sup.desfas 1/2 

urata 

71,57 100% 

86 1/2 

C t . . Despa V. Cristian 
ons ru1re regie R V 

. usnac . propr1e 

" vanzare 
ct1mparare 

Vânzare 
cum parare 

Cristian Viorel 

Despa Iren 

½ Despa Iren 
½ Panici S. Ana , 

Maria 



" 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
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 înmatriculării, potrivit legii 

Autott1rism Renault Symbol I 2008 Vânzare cumpare 
Autoturism Saturn Aura I 2008 Vânzare 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 

-NOTA: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la mornentul declarării. 

- -

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Teren agricol 02.07.2018-

IV. Active financiare 
' 

LONGIN S.R.L. Vânzare
Cumparare- 29400 lei 

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 

-NOTA: 

Se vor declara inc_lusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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. . - . . . ... 

'tJNION BÂNK CA S·UA: 1 DOLAR 2008 60000-Despa Iren-1 00% , . 
• 

BCR Romania 1 LEI Card bancar 30000-Despa Cristia11- I 00% 
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*Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),· (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de inve,<;tiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumular·e (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 

-NOTA: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

- -
*Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, 

acţii,ni sau părţi sociale în societăţi co,nerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 
obligaţiuni); (2) 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: Nu este cazul 

-NOTA: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străi11ătate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte 
asemenea bu11uri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

~ 

NOTA: 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Mortgage Bank-SUA 2015 2050 

CITI BANK-SUA 2016 Card bancar 

417000 $-Despa Iren-
100% 

15000 $-Despa Iren-100% 

VI. Cadouri, servicii sau ava11taje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii auto11ome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale anga_iatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular -

1.2. Soţ/soţie -

1.3. Copii - - -

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prin1ite din partea rudelor de gradul I şi al 11-ka 
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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) 

~ 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

• i; :: _ · ·,.· · -. · ~· : t;; t\t\. i ,,:::;1i~:t.;t :t::f [:; rr_;r i ;t i1/; . ';::~iiit:i~Irt:: . ~! ~1.;. · •.tt: .. ~:~.··!'~-/r· :- t.·.~.;~·t· .. ~i~~:-~;~: .. )t.~~\-•:\ir:_·,.,_).: .... ?::·,.. ·: .r;.,. .... ;••_.· • .. , .... ,.~.; ,',c..,,:,:,-,,. ... ,._,~: •• 
.,_ .. , Î · ~ ·=~ --1~ ... ··:.,;_,.:·.- • • , ., ......... - • • I _; ......... S .. " ·•·· . •-~- I --·-..... ,_, . ·• .. · ~~ ' . ,: ·, . . ' .• . . . ·"-• ., . ·. . . ., 

•• + •• <"<----~-~ . - , , '· ·~>~~., 1.t{:;,;.•·:' {~~;,1- · ,:: __ ,,;;,~.· it ~,;:-'·,•.•"· · ;. ·.,.:·~;. .·. -.~;.;; \,: '-; ' (- ... _ ,',:\ .;.:.:-~ . .: :,::::~· : ',::,r~ ,:' ,,:..•::;··· (.-., . , r . ,, '.~'.f . . . :,,, . ervICIU· .. ; .:, ' . . ,;.,;· 
, C,ai; ' J:2,\/:':Sursa··veiiitu:Jui i ~:;:, ;,:.: ,:. ;:; 

·.;- : :· ·<~ • ,-,... ~r1~-K "· ·'.· :: ::~,.. .. , ,;~. ~·~---.~ ... ~ ;::,{: · /. · ?:4 · ... ţf ~ :-: Ven:it u~t.ârl t1'ă:t .: . . . . C. ,_ ,.,. . . , ·1 . .,,. -, -- . .. . l . . . . ---·- . ;,;' .,: •• ·;-~ţ"'.'· :. . ' · :: .. • ' . . ... ""•<ţ: . -~:e;·~·. ·.:. :·.• 
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' ... . •'••··• .· ~· - ~ .,,. 

1. Venituri din salarii 
. . 

' 1 • Titular 

Directia Generală pentru , 

Administrarea Patrimoniului 
Despa V. Cristian Imobiliar Salariat 6 I .308 lei 

Str. Luigi Galvani, nr. 20 Sector 2, 
Bucuresti 

1 .2. Soţ/soţie 

MZL PROPERTIES -California -
Salariat 22.000 $ SUA Despa I. Iren 

Loretta Carmine California - -
Salariat 30.000 $ SUA 

1 .3 • Copii 

. 2. Venituri din . • • V • 

independente a<:t1v1taf1 

2. I • Titular - - -

2.2. Soţ/soţie 

' din cedarea folosinţei bunurilor 
. 

.. 3. Venituri 
-

3 • I • Titular - - - . 

3 .2. Soţ/soţie 

' 

4. Venituri din investi fii . . . . 
.. 

4. I • Titular - - -

4.2. Soţ/soţie - - -

- Venituri din • • J. pens11 ' 
. 

•. .. , 

5 1 Titular -• • - -

5 .2. Soţ/soţie 

Casa • • Sect.6 Pensie 9 I 62 lei Despa I. Iren pens11 

4 



. ' 

6. Venitur·i din activităţi agricole · . 

6.1. Titular 
. . ' 

Asociatie Agricola 
Despa V. Cristian SOFI SRL Comuna Văleni, Arenda 1016 lei 

Jud. Olt 
6.2. Soţ/soţie - -- -

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

7. l. Titular - - -

7 .2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii - - -

. 8. Venituri din alte surse .. 
. •, 

8.1. Titular -
' 

- -

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii - - -

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

Data completării Sem.11ăt11ra 
06.06.2019 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, DESPA V. CRISTIAN, având funcţia de INSPECTOR la DIRECTIA GENERALA 
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, CNP J , domiciliul 

1

•, sect. 6, Bucuresti 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... X 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... X 

3 .1 ...... X 

5.1 Bet1eficiaiul de contract: numele, 
pret1tnnele/denumirea şi ooresi 

Institupa 
contractantă: 

denumirea şi 
OOteSl 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
X X X 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

X X 

• ' . . ! 

--· 

ProcedLna prin 
Data Valoarea 

carea fost Tipul 
încheietii 

.Durata 
totalăa 

înaedinţat con1ractului contractului 
contractului contractului 

contractul 

1 



Titular .............. X 

X X X X X X 
. 

Soţ/soţie ............... X 
X X X X X X 

Rude de gradul I1
) ale titulaiului 

•••••••••••• X X X X X X 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autOlizată/ Asociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, sccietăţi 
:ivile profesionale sau sccietăţi civile X X X X X X 
profesionale cu răspundere limitruă care 
desraş:xiră profesia de avocat/ Organmr~i 
neguvernamentale/ Ftmdaţii/ kociaţii2) 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2

) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării Semnijtura 
06.06.2019 

••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••• I ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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I 
- __ . ·--· -·-- 1 l~l 

'illi"if.:::,;. GENEH,\LA l'{NTRUA l11'~1STRARI 
I F'MR!.1/0NIULiJI IMOBillAR EHOR 2 
i Str. !.uiggi Ga~nr. 20, se<:tO! lil!pireşti 
INTR.-\RE / lli$1RE Nr ........ J.'.::l i[I , l::,il, 
7iu·· li.. · l-· ....... , .. . 
c._c.-·c:_:::···--· Luna ...••. Q.0.._ \. 20 .. !1 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, DESPA V. CRISTIAN, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentt 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP . ', domiciliul • 

. . . Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul pen[a~ • 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia 1l deţr~ 
următoarele: i \ 

*l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. , lt 
! I. Bunuri imobile 

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

Comuna Aluniş, 
Judeţul Prahova 

Comuna Valeni, 
Judeţul Olt 

Calea Giuleşti nr.47, 
Bucuresti, 

3 

1 

3 

2003 

1998 

1993 

2479 1/2 

4000 1/2 

t_'lf_:rM_'_ -_,oa_rni_Ja __ :e'.ţg_:m_il t1i_:lfi@'1_·._:?-/f1~_,_M: '; ... I;· _f..ţ_}_J, J~fd,'1,11itri~m~~r,fftPfffi~ 1·itUI~.it f,
1
; • l :;1fJij;· 

:fl\ o.b.an~•rC:JI•J . :wu'lf.t.~ th 1 
: *'~r;/ 

½ Despa V. [1
\ 

vânzare- Cristian i 
cumpărare ½ Rusnac V \I 

Cristian Vio ti) . 
½DespaV, 
Cristian 

moştenire 
½Despa V. 
Gabriela-Li • . 

5.39 
~!o~~::~!ă jl(I], 

100% Despa V. Cr 1 an 
existenţei Iii ) ·_. 

construc 'ei 
*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) al'~ 

categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. I[ 
*2) La "Titular" se menfionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titular l,1 

I 

soful/sofia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. [ 

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

-
Bucure ti 

Comuna Aluniş, Judeţul 
Prahova 

Gherla, 
Judeţul Cluj 

I 

3 

2 

1993 

2006 

2006 

1 

36,6 

248-
sup.desfas 

urata 

71,57 

100% 

1/2 

100% 

vânzare 
cumparare 

I 
Despa V. 
Cristia 

I 
- Des ă V. 

C 
. . Cristia_p;1

1

1 

onstrmr~ regie _ Rusn~o V. 

proprie C~isti 1111, 

Viorel I 

vânzare 
cumparare Despa ~- en 

B.J.R.U. -D. i 
Edi/ia I I Revizi {I 

li. , 



, Granada Hills, 
,SUA 

2 2015 86 1/2 
Vânzare 

cumparare 

*Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spa, 
comerciale/de producţie. I 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titular' 
soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. ! 

II. Bunuri mobile 
I 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace 
ii 

Autoturism Renault Symbol 

Autoturism Saturn Aura 1 2008 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de a j ff 
şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căr 1 , 

I 

valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro I 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritorţ 

României la momentul declarării. @i~\ii\ffijiij~~~~~~ I I 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri 
înstrăinate în ultimele 12 Juni 

"""""""""" 

IV. Active financiare 

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

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

-ttlf;~>ihJHSlitUfi'â\lJCii"r.eşatam1n1r 1"11 '1~:J,l<:~'.~ 

!ltitf;ţtt~1tl\lm~-~~?i~-~"t~t~i!~l~~1Jt1" ,. , , 
I 

CITI BANK-SUA 1 DOLAR 2016 5000 $-Despa !ren-
1 

I 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit banc; I 
sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau al; 
sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). I 

2 
B.J.R.U.-DJ , 

EdiJia J I Rcvi:::i: f 

I. 



2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însuma lă a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro · 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

- I 
*Categoriile indicate sunt: (J) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuhi)i 

(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 d~ 
euro pc an: ........................................ .. NU ESTE CAZUL............................................. . 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasin şi 

alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
asivele financiare acumulate în străinătate. 

Mortgage Bank-SUA 2015 2050 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de pi ţă,l 
din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/socie ăţi1 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări dei 
cheltuieli, altele decât cele ale an a"atorului, a căror valoare individuală de ă eşte 500 de euro* : j 

I.I. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul şi 
al JJ-lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fis al 
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. _____________ 7 

' 
\ ,~O:•'~:J~~M CU R!Gltl,\L .. UL 

3 1 s ... 1.1: . .,.J.~ :...-- /4 Q~ .- .J.R.U. - .A. 
1 ~ ~ial/Revdial _____ , • .,~--- I 



I.I. Titular 

Dcspa V. Cristian 

Despa I. Iren 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3 .2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. I. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

Dcspa V. Cristian 

6.2. Soţ/soţie 

Tehcon Edilitare&Infrastructura 
S.R.L. 

C 

Otopeni, ·ude ul Ilfov 
Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, 

Bucureşti 

MZL PROPERTIES-CA-SUA 

Loretta Carmine-CA-SUA 

Asociaţie Agricolă 
SOFI SRL Comuna Văleni, 

Judetul Olt 

salariu 

salariu 

salariu 

salariu 

Pensie 

Arenda 

'I I I . ! 
I 

228 i I lei 

I I 
li 

27.1 , 
1 

lei 
I, 

22. 

30. 

94 

. I 

11 

I 
+I 

B.J.R.U.-Dw 
Edi/ia J I Revi=i, ri 



i I "I I,! 
I/ :1 I i I 

1

1 i 7.1. Titular ; ! 

7.2. SoVsoţie 

7.3. Copii 

8. · Venituri diri•azii:Surse 
8.1. Titular 

8.2. SoVsoţie 

8.3. Copii 

Ii 
i i 
Ii 
i 1p 

I"' • ! 
'' I; 
i i 

I I 

, I. 
! 1 111 

'I I ii "' 
"I 11 l!I 

i 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatl 

sau caracterul incomplet al datelor menţionate. [ 

Data completării 
12.06.2018 
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Sir. lu1gg1 Ga/'991 nr. 20, sec,or 2 B ' 
INTRARE il~E Nr_ J:6 ' ""': ' 

· Ziua )2,, ------- -- --------1 J -
DECLARAŢIE DE INTERESE ·--:.:::.:..:-::.:-_Lun~-.::.:.-~ie--:.:.::_211 , __ 

Subsemnatul, DESPA V. CRISTIAN, având funcţia de inspector la Direcţia 
11 !li 

Generală P, , i~~u 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP i domiciliul 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind fals' ! ·n 
declaraţii, declar pc proprie răspundere: 11 , 

:~lft~fA'S'OiCiât~(Sâ'.Ui~iic··r"•;n;,. ,ţ,Ci'etăfiij1t:Orffeî:Cîâl'eifl'.C01iît'1'aîîtflS01Cle'fă' .. 1:llifâflOitâl'e1tWiDSfiîîi'fff&8e~i:c1rCaifi1t"Eu''·~ 1 1ae;t 
-,_,_1 "'~)1,y,,;;,;,,_%1'.i, __ '_ :~~ !:rf,:,;1;:;;1,;::ii_ «6_'.'.'_J_, · :J.,,,•ţ_.ţ_·u_1•,111\,r_,11,t1&_'-. H!-it{_;_•,t,,_·,vnr1,,':;,1,_1i_;i1,li?rllr.ilf __ i_112,,_·,•,1r:P,1,,1;;·,·1m~v._• . .:;,:rl\,;21•,1,•_1:::1,n.:1;,,J_,_'' __ '_I•_,_'':_,,·_ •11i:._.;1w,•:;Jt:_-,,,_:i1f>1~_',_"_" ,!#lf'<_'_i1;_,_',_,•.~i,,_,.i ___ ,;,_in;1_w,s~ __ •1tWli't','_'.·.'l!l.. ;J,1•_•_·_,_~-.•,:P __ ,_-.'_J~ •.. I t~_:11.,:.,i iifftci-:cs"ecori'oriiic;, , · · :cmlfţil!!îri!â~:iiiîiafii;'ifiii\aa ii,\;!iiI\al'fe'i'ifîf 'âiii:ta'ţiî/îie "'u&:~îfiiîfînentaie:il'm:f,J~}, • . 1 • :Y:lii1' 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1. NU ESTE CAZUL 

Nr. de părţi Valoarea to' l\la 
. l _ -! I I , I socia e sau parţi or so I . e 

i/sau a ac i 
1 

• \ br 

NUES: •!_li 
CAZU :1 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

NU ESTE CAZUL 

4. I. NU ESTE CAZUL 

li■ .. . . '"""'~-• •~•w,~~~• ,., •• • -· li 
5.1 Beneficiaruldecontract:numele, 
prenwnele/denumireaşi adresa 

Trtular 
NU ESTE CAZUL 

Soţ/sope 

NU ESTE CAZUL 

Rude de ~ul J1l ale titularului 
NU ESTE CAZUL 

Instituţia Procedura prin 
contradllntă: carea fost 
denwnireaşi încredinţat 

adresa contractul 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

1 

Tipul 
contractului 

NU 
ESTE 

CAZUL 

NU 
ESTE 

CAZUL 

NU 
ESTE 

CAZUL 

încheierii 
contractului 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Durata 
contractului 

NU 
ESTE 

CAZUL 

NU 
ESTE 

CAZUL 

NU 
ESTE 

CAZUL 

NU 
cAI'. l 

11 I-
N I 
C 

B.J.R. I, 
Ed;/;a/lR j / 



Socictăţi comerciale/Perroană:fizică 
autorizllăl Aoociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete a,ociate, socictăţi 
civile profesionale sau socictăţi civile 
profesionale cu răspundere limi1atăcare 
d~ proresiaderNocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/fundaţii/ Asociaţii2l 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU 
ESTE 

CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU 
ESTE 

CAZUL 

Nl ESTE 
C\ZJUL 

t) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, ti , Iaru!, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru incxactitat. a ~au 
caracterul incomplet al datelor menţionate. I 

Data completării 
12.06.2018 

2 

Semnătura 

............. _.. .................... . 

i 

i 

B.J.R U. - 1D.I. 
Edi/ia J I evi:ia I 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, DESPA V. CRISTIAN, având funcţia de INSPECTOR la DIRECTIA 

GENERALA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 CNP 

domiciliul Bucuresti, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

Com.Alunis, Prahova 3 2003 

Com.Valeni, Olt 1998 

Bucuresti, - 3 1993 -
__, 

2479 1/2 

4000 1/2 

5.39 100% 

Vânzare-
1/2Despa V. Cristi: 

cumpărare 
1 /2Rusnac V. 
Cristian Viorel 
l/2Despa V. Cristi: 

Moştenire 1/2Despa V. 
Gabriela Liana 

In folosinţă pe 
durata Despa V. Cristian-

existenţei 100% 
construcţiei 

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

*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. 

2. Clădiri 

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

1 

CONFORM C~~ALUL 
Scm11iitt1r.1 ~ ~ 



1 1993 36,6 100% Despa V. Cristian 
cum arare 

Corn Alunis, jud.Prahova 248-
Construire regie 

Despa V. Cristian 
3 2006 sup.desfas 1/2 Rusnac V. 

urata 
propne 

Cristian Viorel 
Gherla, jud. 

vânzare Cluj 2 2006 71,57 100% Despa Iren 
cumparare 

Vânzare 
1 /2Despa Iren 

2 2015 86 1/2 l/2Panici Ş. Ana 
cum parare 

Maria 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/d,,e. .. 
producţie. 

*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. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autoturism Renault Symbol 1 2008 Vânzare cumpare 

Autoturism Saturn Aura 1 2008 Vânzare 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 menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării . 

2 CONFORM CU ORIGINALUL 
S.:mnătars . lf d 
~~-



III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

•·,. YNăitrâfH' 
t . > .: î~~i~ăi 

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. 

UNION BANK CA SUA 

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

2. Plasamente, 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. 

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

3 
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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. 

Mortgage Bank-SUA 2015 

CITI BANK-SUA 2016 

2050 

2017 

417000 $-Despa Iren-
100% 

10000 $-Despa Iren-100% 

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 sa.l!
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele dec. 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

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 11-k'__.. 

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. 

4 
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J: Venituri din salarii 
SCT Bucuresti SA 

1.1. Titular 
Bucuresti 

ADP SECTOR2 
Despa V. Cristian 

Bucuresti 
PONTIAC IMPROEX SRL 

Bucuresti 
Tehcon Edilitare&Infrastructura 

SRL 

Otopeni, jud.Ilfov 
Agentia Locala pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Bucuresti 

1.2. Soţ/soţie 

Despa I. Iren 
MZL PROPERTIES-CA-SUA 

Loretta Carmine-CA-SUA 

1.3. Copii 

2. Venituri din activi_tăJi independente 

2.1. Titular 

_,,.2. Soţ/soţie 

3. Venitur-î. din _cedareafolosinJei buriu_rilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

Despa I. Iren Granada Hills, CA, SUA 

4. Venituri din investi/i,i 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

1. Titular 

5 

Salariat 9.477 lei 

Salariat 7.143 lei 

Salariat 3.507 lei 

Salariat 4.976 lei 

Somer 2.538 lei 

Salariat 22.000 $ 

Salariat 24.000 $ 

Chirie 3200 $/lună 

CONFORM CU ORIGINALUL 
S.:mniltun1 /1/' / 
~~-



5.2. Soţ/soţie 

Despa I. Iren 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Des pa V. Cristian 

6.2. Soţ/soţie 

Casa pensii Sect.6 

Asociatie Agricola 
SOFI SRL Comuna Văleni, 

Jud. Olt 

Pensie 

Arenda 

7.608 lei 

759 lei 

7. Venitur.i din premii şi din jocuri-cfe noroc_ --
__________ ...;.____;__-r"-___ ...;._ __ --'-----"---~----------~------

7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3 . Copii 

'---------------'----------------'-----------~------~-
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
28.07.2017 

6 

CONFORM CU ORIGTNALUL 
Scmnil/.:ira / 4 · ·-

/ ~e2,'--->---
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DECLARAŢIE DE INTERESE Sli.LuiggiG<d,3;:ic::,.j~;~is~;~~~:~~~t;~~~~~ti. / 
!NTRb.F(E: i !ESfitF :\:r . _ .!_ 4 DI I 
Ziug ... /-.8. .. : ... 1~nz, .• :·.··:··~:f:::·~-;-_·_;:~J 

Subsemnatul/Subsemnata, DESPA V. CRISTIAN, având funcţia de INSPECTOR la DIRECTIA 
GENERALA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 CNP 
domiciliul ■■■■•■■■I I■■ Bucuresti 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

J;f~1f !~~~~~%~~~\:~:\ .. ·• 
Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută 

1.1. ..... x X 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută 

2.1.. .... x X 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

X 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
X 

Valoarea beneficiilor 

X 

··3.? .. C4)it~ţt?'a)Il~,mţfu"ifrttî•l~;i:atut~ş_q:~i~fU1-itri~~rofeşf9iălţf'V:~~~~-şi~ai~Îl.)f;J;}~i~::::!tI~c,Z•'..;Z;]:i,\L2r.'.<:i~~X,·.~:;}t~~~i.:.),. 
3.1.. .... x 

4.1 ...... x 

5.1 Bene:ficiaruldecontract:mnnele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
contradantă: 

denumirea şi 
adresa 

Procedura prin 
carea fost 
încredinţat 

contractul 

1 

Tipul 
Data 

Durata 
încheierii 

contractului 
contractului 

contractului 

CONFORM CU ORIGINALUL 
Semnătura ~e.C....,...___ 

Valoarea 
to1alăa 

contractului 



Trtular .............. X 

X X X X X X 

Soţ/ro~e .............. X 
X X X X X X 

Rude de gradul 11) ale titularului 
............ X X X X X X 

Societăţi comerciale/PersJană:fizică 
autoriz.ată/ Asociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile X X X X X X 
profesionale cu raspundere limitată care 
d~ profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemarnentale/Fundaţii/ Asociaţii2) 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 
28.07.2017 

2 

. ........... ~~~········ 

CONFORM CU ORIGINALUL 
Semnătura~ 


