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_ DECLARAŢIE.QE .AVE·RE 

_ .· .. _,:.< . :Suf>seriin~tăt::PRbCdpJu·~ ~~ - :AÎ./E~~~:pn:n~:i,.:t~:~!~:i· fl,li1.c,ti~i:- ~ţ .~.f.EJIBN1-T' ' Aa; .'.DIRE,CŢIA . 
G:ij:NKJb~LA · ,<PENTR:u : 0ADMÎNISÎ.iţĂ-REA :,:. 'J{tTJ.Ul\1 ONIULill ... ·• ·1M.OBlLiAR .. , 'ŞE'cTOR 2, 
CN:P .. . . d6rtiicilii.il ,B'UC'tJREST;I, . . . 

cunoscâr~d prevederile art .. 326 din Codui penal privhid faisu] în cÎcclaraţii, dec.Iar pc 
propria răspundere că împreună cu familial) deţin următo~rel_c: · 

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 
· NOTĂ.: 

Se vor dec]~ra î,ncJ:usiv, ce.le aflate. îi1 alte tări 

* Categot-iTJe:iridicate. sunt: ( l) agricol;: (2) forţstî'et; (3}intravi lan; (4). luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri 
NOTĂ: 
.Se vor decJafa,.htelusiv ·ceie;aflate în,aHe· · ·ărk : - .. , . . ' .. . . . . .. ,, . ' 

Bucuresti, 

2006 

l_ 2009 

3/28 ·· 

51,701112 1/2 ; .·· 

Procopiu 
Maria, 

· Procopiu N. 
· Nikleby, 

Procopiu N. 
· Alexandrina, 

Procopiu N. 

· Moştenire . · · · Robert, 
· : .Procopiu ·N . 

· Nicolae; 
ProcppiuN. 
Constantiil, 
ProcopiuN. 
Marcelius, 

· .Procopiu N. 
Elizabeta 

. ProcopiuN. 
V_a. uza.ie - · Alex_ and_ tina_, 
C4mpârare - ·: Asp:rohl'Ghe·. · · 

Lel1uss -· 

* Ca~egoriile indicate sunt: (:t) aparta1:i_1-ent; (2). <fasă de 1:ocuit; (3) c'a:să de, vacariţă; (4) spa1ii comerciale/de 
producţie . · 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi c'<;ipiii -aflaţi înîotreţ.înerea. acestora. 
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2) La "·'fill!l'ar'' se men1im1eâză, în 9azul buimrilor proprii , numele proprietaniiui (titularul, soţu1/soţia, 
copilul), .iar în cazul buni.ţriloi: in copropri~H#, cota~parte· şi numele coproprietarilor. -

II . . BUNUJ.U MOiULE . . . 

1. A:uto~e_hiculeiat1t.oturisme,. ·tractoare, · niaşilfi . agricole, şalupe? 'iab..tu.ri ~i alte mijloace de 
tralisport:~are sunt supuse fom.atrklilă:i:ii, ,pot.rivit legii. 

2. Bunud sub formă de metale preţioase, bijuterii~ obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac p·arte <:lin patrimoniul cultural naţiona.l sau: imivc'rsal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5;000 de euro 

NOTA: . 
Se vor ri1e:nţfo1,:rt. toate · b·unurile-aflate-în propti etate, indile.rent dacă. ţi~ se .~flă . sau: nu pe teritoriu I 

României. la lriomeim1ldeclarăriL · 

UL BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE,:. 3.000 DE EURO FIECARE; ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE -12 LUNI 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

J. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de cconomfsire şi investire, 
inch.isiv cardurile de. credit,- dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO:TA: 
Se vor declara inclusiv ce.le aflate ·în bănGi sau instiţq ii :financiare din. străit1i:):tate . 

* Categoriile. i_ndicate sunt: ( 1) cont curent sau, echiyc:ţlente (inclusiv -card); (2) depozit qaricar sau 
echival~nte; (3) fonduri de ihvestiţii sau echi,valente,. înclusiv {onduri private de pensii sa·u alte sisteme cu 
acumulare (se vor dedata cele-aferente anului -fiscal anterior)\ · · 

I • • ' • 

" . 

2. Pl~~â111e~·tc:,_ investiţii directe şi î,mprumutu·r.i ·acordate, dacă valoarea . de piaţă î1isumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo · · 

NOTĂ: . . 

Se vor declara, inclusi'v investiţii.le şi participările 'în străinătate. 
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acţiuni sad părţi sociale în societăţ. i com'erciale; (3) împrumtituri' acordate în nume :personal 

3. Alte. active . prodttcă.toarc de venituri' i1etţ,{ crirl în~~mlftc d'epăş.esc echh;alentul a 5.000,de euro 
pe ap: NU ES:fE CAZUL 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv ce.le aflate în str.ă:inătate. 

V. DATORII · 
Debite, ipoteci, garanţii emise-în beneficiul' unui terţ, .buni.iri achiziţionate în sistem Jcasing şi alte 

asemenea buntiri, a·acă vafoarea însu·mată a tuturor - accstora .depăşeşte' S.000 de eui·o 
NOTĂ: . . . 

Se vor declara inc.lusiv pasivele financiare ·acum~,late t n străinăJate , 

Agentia Tancului 
52000 EURO 

VI. CADOURI, SERVICII SAU A V ANTA.JE PlUMlTE GR.\..TUIT SAU SUBVENTIONATE 
FAŢkDE VALOAREA-DE PIAŢĂ, _ DINJ>Â.RTEA UN0RPERSQANE;. 0RGAN{ZAŢII, SOCIETĂŢI 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE. SAU INSTITUŢII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI- SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE.,. CREDITE,. GARANŢII, DECONTĂRI 
DE CHELTUIELI, ALTELE: DECÂT CELE. ALE .ANGA.TATORULUl, A CĂR'oR VALOARE 
INDIVIDUALĂ DEP ĂŞEŞJ:E 500 DE EURO* . · .. . . . 

1.1. Titular NUESTE CAZUL 

1.2. Soţ/so.ţie NU'ESTE CAZUL 

1.3. Copii NUESTE CAZUL 

* Se ex.cepteazţt de la declarare cadourile şi trataţiile Lizua:I~ primite din. paitea rudelor de gradul I şi al mea 
I 

VII. VENITURI A::LE DECLARANTULUI -ŞI ALE M.EMBRILOR Sc\I DE :FAMILIE, 
REALl.ZATE ·ÎNULTil\1UL AN FISC.Al, ÎNCHEIAT(POTRIVITART. 41 DIN LEGEA NR 571/2003 
PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRI.LE ŞI COMPLETĂRILE. ULTERIOARE) , 

NOTĂ:. . . · ' · · .· 
. . . 

Se vor declarainclusiV venitmile,proven.ite din stră:inătate ; 
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1.1. Titular 

PROCOPtu·N. 
ALEXANDRlNÂ 

1 .2. Soţ/soţie. _ 

ASPRbI'tJ GHE. LELTUSS 

L;3. Copii 

2,J. Ti,tular 

3., l . Titµlar 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.l. Titular 

5;2·. Soţ/so.ţie ' 

_6.1. Titular 

DIRECT.TA GENERALA, 
PENTRţJ 

ÂDMINtSTRiA.R~A ,. __ ,. 
PA'IRitfY{ONUJI/Ul ·:: .. ·. 
. lMQ.Bltlf\R 

TRYAMMTRADJNG 
CONSULTING SRL,. 

Bucwesti 

NU ESTE CAZUL 

·NU .ESTE CAZUL , 

NU ESTE CAZUL · 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU '.ESTE CAZUL . · 

Salclriu · 29773 Lei 

Sa.lariu 61100 Lei 

BJ.R.U-D.A: 
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6.2. Soţ/soţie 

7.l. Titular NlJ ESTE CAZUL 

7 .2. 0 Soţ/soţie . N:U :ESTE CAZl)L 

7.3. Copii 

8.1, Titular NU ESTE CAZUL . 

8.2. Soţ/soţie. NUBSTE CAZUL 

8.3. Copii NU E:STE .CAZUL 

t\SPRC)IU L ANDREI DARIUS, . AP.SMB B uc.tiresti Alocatie de stat copii 1008 Lei 

P:reze11ta dcciaraţic constituie act:p'ublic şi . tăspund potrivit legii penale pc~ttu .inexactitatea smi 
carâctetiilincomplct.âl datelor menţionate; .. . . . 

Data completădi 

c2..b , 04, Joi& 
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,..,,.,.,=,,,.,...==-,-,--.c==~~~ · .. ..... . 
Oll~teţlA GENERALA PErlTRU ADMINISTRAREA; . 

PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 j . 
Str. Luiggi Galvani nr, 2_0, sector 2, Aucur,eşli 1 

INTRJ\RE / lf,ŞIROl r . ... ....... Â. ... J~:.1: •...•.• l 
. Ziua .. ~.f:-... . Luna ·· ·g·~·-· ·•: " 20 . ..l.8.. j 

DECLARAŢIE DE INTERESE -

Subsemnat.a., PROC0PIU N. ALEXANDRINA, . a.vâ•nd Juncţia. de, REFERENT la DlRECTJA 
PENTRU ADMINISTRAREA. PAl1RlMONIULUI IMOBILIAR . SECTOR 2, 

domiciliul .BUCURESTI, . 
cunoscând prevededlc .art, 326 din Codul penal privind·falsuLîn declarăţii , declar 

pe propri~răspundcl·e: 

Unitatea 
- denumire.a şi adresa -

NU ESTE CAZUL 

5.l Benefician.tl decontract11(n1'1e1e, 
prenumele'denumireaşi a::lresa 

Titular .......... . 

Rudede grcrlu!I ruetiiuilimlui · 

Instiuqia 
contmck111tă: . 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NUEStE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL . 

Ca I itatea deţinută 
Nr. ele parţi 

sociale sau de 
acţiuni . 

Valoare.a totală a 
p~rţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Data 
Tipul ~--1 • •• Ornata 

Prcx:txii:nn prin 
careafost 
încredinţat 

contm::iul 

. llIU.JeiCl11 
contract1tlur · . .. tl . contJ.a::tu.lui 

CO!lu'OC!l lU 

Valoarea 
tbialăa 

contmciului 
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Socielăţ1C01nett:iale/Periau:iă.:fizică . . 
.1 autorizatăl kn:iaţii familiale/ 

Cabincte individuale, ~'lbineie 
_ 39:X:iatt; societăţi dvilepmfesionale 

NU:ESTE 
'• 

sau socierap civile pio1esimale cu 
CAZUL 

răspunda-eliniitatăcaredest~;i: 
·profesia de avocat/ Otgmizâţli 
neguven1arnentale/Funda\iif 
Asociaţii 2> 

I) Nin rude de gradul I se înţelege părinţi pe Linie ascendentă - şî Copii pe linie descendentă. 
2

> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract uncie, prin ·calitatea d eţinută , 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum stint defii1ite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constitu'ie act public şi răspun(). po.friVil I~gii : penalţ. pe1itru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data . completă.rii 

.2._<; G~. Jolt 

B.J.l?.. V. - D.I. 
Edi/ia ] I. Revizia O 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, PROCOPIU N. ALEXANDRINA , având funcţia de REFERENT la DIRECTIA 
GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, CNP 
11111111111, domiciliul BUCURESTI, 
_., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pc 
propria răspundere că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

I. BUNURI IMOBILE 

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

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

1 2006 

1 2009 

90m2 3/28 Mostenire 

51,70 rn2 1/2 
Vanzare -

Cum parare 

Procopiu 
Maria, 

Procopiu N. 
Nikleby, 

Procopiu N. 
Alexandrina, 
Procopiu N. 

Robert, 
Procopiu N. 
Constantin, 
Procopiu N. 
Marcelius, 
Procopiu 
Elizabeta 

Procopiu N. 
Alexandrina, 
Asproiu Ghe. 

Leliuss 

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

1 
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1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea 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. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşm1 agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

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 S.000 de euro 

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

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

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

1:~i~~~~ 
NU EST 

* 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 
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 Ieasing 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. 

Agentia lancului 2009 2039 52000 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* 

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 trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-iea. 

3 
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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. Veniti1ri din. sâla.riîC' 

1.1. Titular 

PROCOPIUN. 
ALEXANDRINA 

1.2. Soţ/soţie 

ASPROIU GHE. LELIUSS 

1.3. Copii 

DIRECTIA GENERALA 
PENTRU 

ADMINISTRAREA 
PATRIMONIULUI 

IMOBILIAR 

TRY AMM TRADING 
CONSULTING SRL, 

2. Venituri din activităţi in.cl~penderitei / 

2.1. Titular NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

3. Venituri din 

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. Venituridifipensii: 

5.1. Titular 

4 

Salariu 

Salariu 
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·•····· 

5.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

6. Venituri din activităţi agricole< . 
. 

... . •··· ·. ···•···. \ .. ··-••) ... <'. >>> ····•i\ c • .I 
. ! •• ·. • • ·• •• ••·. ·•.·· • ·•· . . ·•· . • .. . 

6.1. Titular NU ESTE CAZUL 

6.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

. 
·• .. _ •... ·.·•·<••··.··•.•·•···.•··. "}J.;•c\/<<·•·' i •. _·•·. 7. •Venituri diripre1pii şidinjoctiri dericîro~J c• .· . . ·;: . 

7. I. Titular NU ESTE CAZUL 

7.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

7.3. Copii NU ESTE CAZUL 

8. Venituri diri altesu:rse • . ··-•·.·•·. .. . ·... /. ) . . , > >• • .. 
. ·.·.·· .. :•••····••···· •· ···• ?/.. . ·•···. ,._ . . .. 

8. I. Titular NU ESTE CAZUL 

8.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

8.3. Copii NU ESTE CAZUL 

ASPROIU L. ANDREI DARIUS APSMB Bucuresti Alocatie de stat copii -
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

08.06.2017 

5 
CONFO~INALUL 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, PROCOPIU N. ALEXANDRINA , având funcţia de REFERENT la DIRECTIA 
GENERALA ,PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, CNP 
111111111, domiciliul BUCURESTI, 
_., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere: 

l. 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1 ...... NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiaruldecxmtractnumele, 
premnnele'denumirea şi adresa 

Titular ......... . 

Soifro~e ........ . 

Rudedegradull aletitularului 

Institujia 
contractantă: 

denumin:aşi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Calitatea deţinută 

Procedura prin 
careafust 
încredin\at 
contractul 

1 

Data 

COI~:J!ui înd:Jeierii 
cxmtractului 

Valoarea beneficiilor 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totalăa 

cxmtractului 

B.J.R. U. - D.I. 
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Societăţi comerciale/Perroană fi.zidi 
autorizată! Aro::iaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, =ietăţi civile profesionale 

NU ESTE 
sau =ietăţi civile profesionale cu 

CAZUL 
răspundere limita1ă care desî~ 
profesiadeavocat/OrganiZEţii 

neguvernamentalei Fundaţii/ 
Aro::iaţii 2) 

1 l 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 

08.06.2017 

2 B.J.R. U. - D.I. 
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