
1-0IRE.Cl lli GEl~ER/11.Ă PENtRffAi5MiNfsîAAREA 
\ . pÎ;rr:1MONIULUI !MOBÎUAR SECTOR 2 . 

Sl1. Llliggi Gc?lvani nr. 20, St"-~oJ~Bucureşi A-
INTRNlE/~~<' E Nr . ........ ....... .... ........ .. 8 .. . 
Ziua I . ,laun~ ......... (!? ........... 20 .... 1 .. . . . ........ .... . 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul GEANGU GHE. MIHAIL, având funcţia de Director Executiv la Direcfia Generală 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP ••••••, domiciliul 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe 
propria răspundere că Împreună cu familia1) 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. 

3 2000 

3 1994 

Bucureşti 
3 1993 

19,29 mp 

300 mp 

954 mp 
din 

cadastru 

moştenire 

moştenire 

(c.vânzare-cum ărare) 

moştenire 

( c. vânzare-cumpărare) 

Geangu C. 
Eugenia 

Geangu C. 
Eugenia 

* Categoriile indicate sunt: (]) 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 2000 

2 1994 

Bucureşti 
2 1993 

75 mp 

67mp 

35,8 mp 

*Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; 
comerciale/de producţie. 

moştenire 

moştenire 

(c.vânzare-cum ărare) 
moştenire . 

(c.vânzare-cum ărare) 

(3) casă de vacanţă; 

Geangu C. 
Eugenia 

Geangu C. 
Eu enia 

(4) spaţii 

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. 
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II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşm1 agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autoutilitară Dacia 1304 1994 cumpărare 

Autoturism Hyundai Getz 2006 cumpărare 

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. 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR V ALO ARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

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. 

Sucursala Dorabanti 
I RON 

* Categoriile indicate sunt: (]) 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). 
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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 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: ............................................................ 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 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. 

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 
TNDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

1. 1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea 
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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) 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. Venituri din s·alarii -. · 

1.1. Titular 

Geangu Ghe. Mihail 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar director executiv/salariu 

2. Venituri diirictiv.ităţi , (ndepende~te > · 
2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedar~a folos1nţ~i ~u11uriloi 

3 .1. Titular 

Nu este cazul 

3 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din i'hvestiţli 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5.1. Titular 

Geangu Ghe. Mihail C.A.S. pensie 

5.2. Soţ/soţie 

Geangu C. Eugenia C.A.S. pensie 

6. Venituri din activităţi agrţcole 
6.1. Titular 

Nu este cazul 

4 

59.792 lei 

21.874 lei 

8.082 lei 



6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din pre~ii şi din Jocuri de· noroţ, ;, : , 
- . 

,. . ,. ,·,•- f: .. 
.. .-.- .,. . .. 

'"·. .. .. , , ,.:,; . ·.,· 

7 .1. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 
. '>•• -t.\· ._ .... ··•· ,·!,. _,. •;_t _. 

8. Venituri-din alte sur,se 
'f ..... • ~- .,: ·~· 

.. .. ·'t' 
. ,. . ~· 

' . ,,, ... .. ., . ,.:.•;:· : , ., 
' 

; ~ .ţ 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

· 8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

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

Data completării 

18.10.2017 

5 B.J.R. U. - D.A. 
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DIRECTIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA 
P,:,IBlt.lONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

Sir. l.uiggi Galvani nr. 20. sectf · Bucur~ ti 

INTRAF<.Et,l~E Nr. ..... / .. .. .... .... ....... ~·.(' .. 

Ziua ..... /f ....... Luna ... .. .. ?9 ......... ... 20 ... (.'f.:. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul GEANGU GHE. MIHAIL, având funcţia de Director Executiv la Direcţia Generală 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP ■■■■■■I domiciliul 
& D Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... 

Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1.. .... 

\:·if:rijăiif 

\~h;thi.;t 
4.1 ... . . . 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Instituţia 

contractantă: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele,, 
prenumele/denumirea şi adresa 

denumirea şi adresa 

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

Soţ/roţie ... .. ... . 
Nu este cazul 

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

acţiuni şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Procedura prin 
Data Valoarea 

careafost Tipul 
încheierii 

Durata 
totalăa 

încredinţat contractului 
contractului 

contractului 
cornra::tului 

contractul 

1 , B.JR. U. - D.J. 
~'Ediţia 1 I Revizia O 



Rudede gradul I I) ale titularului 
............ 

Nu este cazul 

Societăţi comerciale'Pers:xmă fizică 

autorizara/ AIDciaţii fumiliale' 
Cabinete individuale, cabinete 
~iate, roci.etăţi civile profesionale 
sau rocietăţi civile profesionale 0.1 

răspundere limit!tăcaredesraşEă 

profesia de avocat/ Orgmizaţii 
neguvemamentale'Fundaţii/ 
AIDciaţii 2) 

Nu este cazul 

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 

18.10.2017 

2 B.J.R. U. - D.I. 
EdiJia 1 I Revizia O 



'. :··:;rnu 'i\1:1,'.lrffS r (f,'\f~U\ \ 
,'.( ':~;;; ;\ ,:,: :.\iOCliUA? Si:C-1 rn< 2 j 

;·· C- ,:jo';i, :J,~i~~;~j 
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul GEANGU GHE. MIHAIL, având funcţia de Director Executiv la Direc/ia Generală 
e!.!!!!:;!_Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul 
- Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere că împreună cu familia1l deţin următoarele: 

*I) 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. 

3 2000 

3 1994 

3 1993 

19,29 mp 

300mp 

954mp 
din 

cadastru 

moştenire 
Geangu Ghe. 

Mihail 
moştenire Geangu C. 

( c. vânzare-cum ărare) Eu enia 

moştenire Geangu C. 
( c. vânzare-cumpărare) Eugenia 

* Categoriile indicate sunt: (]) 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. 

I 

2 1994 

Bucureşti 
2 1993 

75 mp 

67 mp 

35,8 mp 

*Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; 
comerciale/de producţie. 

moştenire 
Geangu Ghe. 

Mihail 
moştenire Geangu C. 

( c. vânzare-cumpărare) Eugenia 
moştenire Geangu C. 

( c. vânzare-cum ărare) Eu enia 
(3) casă de vacanţă; (4) spaţii 

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 
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II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşm1 agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autoutilitară Dacia 1304 I 1994 cumpărare 

Autoturism Hyundai Getz I 2006' cumpărare 

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 teritorit·' 

României la momentul declarării. 

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investiri 
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. 

>r 1nstfr11tia\câre'âdmiiiistreăzîii?; 
; n: , ii,::i: !iii' iiiâl:ijijJ; ii~~f Kl;' ! \' {id ;:::,:: 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (]) 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). 

--7 
-~-•-,~-~~'--·.·-oe. 
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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. 

HEmheîittittiiJsocietâteimn1care ersoan'ă"este'i:tf: 
,!ii~ ii:>'îiăî'~ifiil'ă~6~i~tro~~~fi~i~i':a~·îiri''''~Jiiitit'i':!i!i: 

Nu este cazul 

··:: · "' ,.. ··::" ···v •·· '''ril;,1:::l :,valoarea,totală la 
,!t~1:!l :.1,:cai,::1,;,;:,},: , ,,Zi 1 11 ' 

1 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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: ............................................................ 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 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. 

Nu este cazul 

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 
-NDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

I. I. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazu I 

* Se exceptează de la declarare cadaurile şi trata/ii le uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea 

3 " 
CONFORM LUL 
S..:n;.;,fo .• i.·d 

i 
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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) 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veni.urile rovenite din străinătate. 

.• ~ . .. - ... ·.~gt~.~i~mr.:1w.,,~,1j:·i.\il.•.ii.·.•.1i: .. il.i.l.J.ii.l l.s ... m.~.:.• .. r.; .. i;;:i~\M.li~fij.t.,~M. P .• w,~c.;ţ·u·••.: .•. ,.I .. x~.n.·1·•ni~c~a,saantu. }[ 1•·•• .•.••.•... ..,numele,.adresa .. ,, ........ , •.. ,., .... ,.,.,,.;:2enerator,de.vemt;;,,, .. ,,,. • 
1. Venituri din salarii 

1. 1. Titular 

Geangu Ghe. Mihail director executiv/salariu 37.877 lei 

, Bucureşti 
1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
' 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

Geangu Ghe. Mihail C.A.S. pensie 9.325 lei 

5 .2. Soţ/soţie 

Geangu C. Eugenia C.A.S. pensie 9.948 lei 

6. Venituri din activităţi agricole 
. 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

4 
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Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I. Titular 

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazu I 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

14.06.2017 

5 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

~d;'· ''Ki . 
OG (ţj 

Subsemnatul GEANGU GHE. MIHAIL, având funcţia de Director Executiv la Direcfia Generală 
~ Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul 
- Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I.I...,., 

Nu este cazul 
.2;;:G:ilitătea:, de:rmen{ ,,,,., 

• ',, ,,. ',,, • \ ?<-I...,_;~ ,J 

'a)e':,r.egii!~rt!!'.~tO:jI.\Î, 
2defiiî.teresJ~8(llt6'ttffC~i:, . t;l{SaUj u 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1.. .... 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

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

ac iuni şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

1'4. €alit3.tea \âCJ hî.'1 .,,, ,, '~~''('"'~l ,, .. , ,,~ . '.' . '"''?'tl';jf~ 11 · ~r. .. ;-,,,•If•~-•' 

;ij({ 
1iti'Jf~:fîiH~~ifftii1 

4.1.. .... 

Nu este cazul 

5.1 Beneficiarul de oontract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Trtular .......... . 
Nu este cazu I 

Sotfroţie ......... 
Nu este cazul 

Instituţia 
contractantă: 

denumirea şi adresa 

Procedura ptin 
careafost 
încredinţat 

oontractul 

I 

lipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoorea 
totalăa 

contractului 

B,J.R, U. - D,J, 
Edi /ia I I Revizia O 



Rudede gra:lul I 'l ale titularului · . 

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

Societăţi comerciale/ P=nă fizică 
autorizatăl NO:iaţii furniliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
WJCiate, &Jeietăţi civile profesionale 
sau societăţi civile profesionale ru 
raspundere limitatăcaredesfăµuă 
profesia de avocat/ OrgµnÎ2llţÎi 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
NO:iaţii2J 

Nu este cazul 

I) 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, 

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 Semnătura 

14.06.2017 

2 B.J.R.U. -D.I. 
Edi/ia 11 Revizia O 


