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DECLARAŢIE DE AVERE 
----- . ·------·- •----·-·----·-·---· 

Subsemnata, AVRIGEANU V. MARILENA, având funcţia de consilier achizitii publice la 
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul Sos. 

, sector 2, Bucureşti, 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. 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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. 

' ; sector 2, 
Bucureşti 

Ovidiu Constanta 

1 Voluntari 

1 2009 

2 2016 

2 2018 

57mp 

28.12mp 

2001np 

2/8 cum parare 

2/16 Mostenire 

1/3 Mostenire 

2/8-Avrigeanu V. 
Marilena 

3/8-Avrigeanu C. 
Rares Gabriel-

3/8-A vrigeanu C 
Andrei Catali11 -

Avrigeanu V. 
Marilena 

Avrigeanu C. 
Rares Gabriel 
Avrigeanu C 

Andrei Catalin 
1/2- AvrigeanuF. 

Gheorghe 
1/3-Avrigeanu V. 

Marilena 
1/3-Musat V. 

Aurelia 
1-3 -Ivascu V. 

Niculae 
* 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 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 

.. 



1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
t t t " t . 1- .. t . ·t I .. rans or care sun su )USe 1nma r1cu ar11, oo r1v1 eg11 . 

" •' 

' .. 
' . 

' 

. 
. . 

' ' . ' . 
' - . 

• - -

· Nr . . de -. Anul de fabric~·ţîe . 
. -. ~ ·.: . - · Natura -

Mar~:t ·. · · bucijfi . 1\1:odulde~~Qbân~t}~ţ . 
' 

' ' . . . . 
-· - . 

~ .. ~ .. ·-··· - . , •' ,· , ~· . ~-. . 
. ~ ... ; '· ,, .. .. ' . .. . ' ,. : . . . . . .- . . ,, . ' . . . . ·•· . Autoturis1n Dacia Logan l 2009 Vânzare - Cu1npărare 

Autoturism Dacia MCV I 2007 Vânzare - 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 

-NOTA: 

Se vor menţiona toate bt1nurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la mo.mentul declarării. 

Nu este cazul 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
" - " BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN 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 -NOTA: 

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

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) cont cure11t 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. 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni 
sau părţi sociale în societăţi co1nerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

Nu este cazul 
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NOTĂ: 

Se vor declara inclt1siv 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 -

NOTA: 

Se vor declara inclusiv pasivele fi11anciare acumttlate 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 ROMANEŞTI SAU STRAINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, - " -DECONTARI DE CHELTUIELI, ALTELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR 
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-lea. 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
" " 

REALIZATE IN ULTIMUL AN FISCAL INCHEIAT (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. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Avrigeanu V. Marilena 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, str. Luigi Galvani, 

nr. 20, sector 2 Bucureşti 

2. Venituri din activităţi independente 

3 

Inspector 65231 .00 lei 



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. Titt1lar 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I. Titular 

Nu este cazul 
7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

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 

12.06.2020 
•• • •• • ••••• • ••• 
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bi~~e r 1A 61:NeRf,i.A-PEN-rntftm.ifffrstRĂREA 1 
PATRl~AONfULUf IMOBILIAR SECTOR 2 Î 

,,.. ... ,._Str: ~~ig~i Galvani nr. 20, sect-9; 2,_ Bucu<eş_fi Jj 

INTRARE I I~ . ......... -?..~: ...... 0/. .... . 
;,1 o/, 2 I Ziua ..... ·.-~ .... Luna ......... ~ ...... 20 .. .-:~? . . 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, AVRIGEANU V. MARILENA, având funcţia de consilier achizitii publice la 
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul Sos. 

... ~ , sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul 
penai pr1v1na 1a1su1 1n ctectaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin 
următoarele: 

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

:Jt~:_ 1\şdctâ:( :s~q. iict1~ ~â·r::.Ji·. ~'.o~i~tif·i,~cllmef c:iă:i l1:-~c.6nttiăh·ii1ş9_cietaţt·:natii)ii:â•le; ~iij~ţţtiÎ ţii'.:iJi:ci.~llît~g<;-iiîriiţr;î ~-
~-.- .'·;,/•'", • ' '>';' •~ ~, ", .•. ,,'. · ' , < ·,. ~ S•,'· , ,. ·' .••; <c S'"S„z.'"" ;,;•,' te;,. J S", °t..' , ' ,• ' , '~· ·, " ,' <" ' ' ' '/4,, · .J ',, S S•s,; ( C J' • ,;,i } O -~ ,o • •,,• ' ,'S ' ,>, • ~.' .,_,,, • d • ~ ·,,,,, ,.-,·:;:,<), :¼,. ;'~ ~-,i - ? s< •,,,_ţ;;, · W. '"' 

;:;de_i,nt~res:ec~nomic~\~ .. -_r.~;ciim-,şîtiri.e:myru(in:,âsQţJiţfir~;;fun<fâ:fit;Ş~il, ~Jf~:cjî: a;utiJitiii·.ri:e:~_iiiie~~ffi~~t~t~;;:_.~~½ 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

sociale sau de părţilor_ sociale 
Unitatea 

- denumirea şi adresa- Calitatea deţint1tă 

I. I. NU ESTE CAZUL 
acţiuni şi/sau a acţiunilor 

... .r - . ,- • •. --~ - ··-- - . •, "·''· -, .. , ... ·,,-, • . '· ., .·-, ., . :-~- ·• .. ---- ... ·,• ,'" "'' -e· · .. ,.s?c,,, . ·'"•· ~-~i ;:- ·. · · . ~~- -ţ,; . .. C: ~qienţJ> f.-', .: i ... :--- ~~Je :ij~~:c<>'~, .:!tţe ,,'.. --~ ,~ .. :îu.ţ .,, .. ::~:· ·i .,c9!ffrJL;_~ -ţ}~oc·~et~ţfJ<trl:Ggm~tci 
. .,•;.· « ·. · , ,,,, . "· .,.,.,.·. , .. •. ,.•-,ţ, ,·, . • ,,r. ,,·,x·" .. _,,,, . ..,,;;•_·,-•, ~:,; .'it,i:! '• ~ ,.• ,-_ .. J., .. , - - ... ~ •~-.- . • '.'l· , .,.~ .• r; ,,.,.~,~--

~§!~ · - --~-~Qr: - ;i_~t~Q§.~~i~-ţt~;-~f>~P~~1!I~f~ic!Ftăţi!~ :-~· :~ -~ti~n-.~:!~~~i~!'.ţ:ii~ţ.·it,µ:_ :iilo · - ., ·· ... ~::1ţ·~ --~ţ··- ·· ~.jr- .< 

:-u· .. : : ... ~e .. ,· c~Îio~nilc;: âle.':a~<>C:iâtiilq'r: ;şau;:.fnn _ ·a.t(ilg,rfori_'li(~Jilfijr'~q;: 'iiiz'a ll'. n,: ~- .-,hâm~q :i(f ,. }~ 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. NU ESTE CAZUL 

3.1. NU ESTE CAZUL 
. ,', ş, ,., ·,. ,· · .. -· ' .• · .. , " .. _. ,._, .... .· .. -~ .. ·,,, ...... ; ·, · ''"•'<>'·,• .. , ' - > •• , ...;,_., ... ,, .. -, · ••• ,· ·, ~ ,· .•. , ... , , •• , ; ••.• ,,,, .,, ,· -.- ..... ,,.., : ,. '"'"' • ... , • 

. . 4~. ;:~Qa~jt~tef1-ţi:~ ~~wb.r,ti .·1µ,i'o.rgâ;l!~l;e i~~e :::~o. pil.iJ;ţţte,!ţi~_ttţţ9:ij~trij re: _şJ.~;~:o-~ţr,91, :~ţ,~ffi,llţţ~(e ~-Ş.~-~-::tţifţ-tţri~l.ţ(ţif 
•. • ,-,.1~• ~ ➔-·,·,-· _,•-. •)~_f., ., :._ ... _., -· ' '.· ,.; ,,.._ •.•--· ,,.,_, .--.-.r •. ~~· ~-~~.,_.:.:-._,. .... _ .. ·t:-~--•. :.~-. ,•.- .. ..,.,. -,- ""i,:-•-~ .... ,~•,. ... , .• .. •,,~;.-, -~ .. -_;.._,., .... /•-0~ .. -""'~---
,:cleţ~·u·t.e'-în ;,ta <l_ru·I . . a:#f 1clilor · ijlitj ~~;," f qJi'cţiJi:•:d~f.iq iiJăţ şi· .cleji !l~QlJreâ .:· · ănii:l:u lui:' .. ·dlitijc l .,.-:_'.':~~7'.t·~ }'?Jl,' ţ;3t:t:~~~ :~1~1. _:t 

4.1. NU ESTE CAZUL 

., 5;·· Con,-tţţc,te, ·:inclusiv (cele d·e ~si~te~t~:_juricliţ~,-' co~_s.(!l_tanţă„ şi_ c~vil~, .·olitiriµţ~,-s~~- aflaţţ_ În,'.·:'clttu.Iăr,ţ;,îp_-: 
• ;_ • • ,. . ,, •..; • • • -,- • _ • ..; •; . , •• '·: -•••• • ~, •• ,.. , • ,_- • -~- - _.• 1. _"'l• ' • ',/-. - .•,---.~- ·~ .,•_ •• , .•• 

:.;timpul e~ercrtării (tincţiilor, ·man(:l}ltelc,r sau- ~eni~jtăfilo.r· -:publice„ firian_ţate ,ţle : I~ .b.:ugetq_ltţl~_: sţat,, Ji>cal; 
• .• ~ -• ·:--., • • • • • ,_-; :· •. ':.•. ••• • . ·•·:." ,.- , \ ••• ·, •, ,' •••• • ..... , • • ,_ :', • •_.· -_~:.,- .• ,· .-:,:· • ,.-_.'' - •·-. •1'.,,,.· o". •.:; •., 

. şi .<ţin ·:fondu·ri extţrne :ori în.cheiţ1fţ cu . soct~ţ~_ţi . ·cpmţr~iale . ~u capţta1_· 'de stat _ sau .. -~~~e: . sţf~ttil_;~;~t~ . 
. ~acţionar :nia ·oritar/min.oritar: . . . . , . .. . . . : . : . \.' ;: . ' : ~ , . •.; . . .. : .,: ... · .- '. . ·• . i , • ; ,· •· ••• ; .': .-:·.:·. - - ,:.·:_t;, /:. ,./ -.... •· ·. 

• • • • r ~ • • • • • •• • ,.;, • , 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Trtll1ar .......... . 

Soţ/soţie ........ . 

Rude de gradul I ale titularului 
•••••••••••• 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Pnxedura prin 
careafost 
încredinţat 
contractul 

1 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata Valoarea 

contractului 
con1ractului 

totalăa 



Societăţi comerciale/ Persoonă fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale' 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, societă~ civile profesionale 
sau societăţi civile profesionale cu 
răspundere limitatăcaredesfăşooră 
profesia de avocat' Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii 2) 

NU ESTE 
CAZUL 

l) 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 
12.06.2020 
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DECLARATIE D.E AVERE , 

Subsemnata, AVRIGEANU V. MARILENA, având funcţia de inspector la Di1·ecţia Generală 
pent1·u Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP 1omiciliul 

sector 2, Bt1cu1·eşti, cunoscând preveclerile a1·t. 292 din Codul penal privi11d 
falsul în declaraţii, cleclar pe prop1·ia răspundere: 

I. BUNURI IMOBILE 

1. Te1·enuri -NOTA: 
Se vor declara i11clL1siv cele aflate î11 alte ţări. 

Adresa sau zona Modul de 
" 

dobândire Titularul2
) 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate st111t: (1) agricol; (2) forestier; (3) ir1travila11; (4) luciu de apă.; (5) alte categorii de 
tere11t1.ri extravila11e, dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri -NOTA: 
Se vor declara i11clusiv cele aflate î11 alte ţări . 

' . . . .. ,; 

. . ·. 'Anul ·. . . . 

· .Cota-
. . . . ;· . . ' . Modul de ·. Aclresa sau zona . Catego_riâ*:· Supra:faţa Titularul2) .. d.obândirii 

• • . . . 

dobâ11dire .· parte . . . . '• + .: --; • 

. .• 

Avrigea11u V. 
Mari ler1a 

sector 1 2009 57111p I /2 c tim parare A vrigear1u C. 
Rares Ga.briel 

. 

2, Bucureşti 
A vrigea11u C 

A11drei Catalin 
A vrigea11t1 V. 

Marilena 
A vrigea11u C. 

2 2016 28. I 2mp 2/16 îvloste11ire Rares Gabriel 
Consta11ta A vrigea11u C 

Andrei Catal i11 
Avrigea11u F. 

Gl1eorgl1e 
lvloste11ire Avrigea11u V. 

Mari le11a 
Avrigea11t1 C. 

1 2016 22,5 mp 2/16 Rares Ga brie I . . . 

Constanta Avrigea11u C 
Andrei Catali11 
A vrigea11u F. 

Gl1eorgl1e 
Moste11ire Avrigea11L1 V. 

Marilena 

2 2018 2001np 1/3 Musat V. . 

Volu11tari Aurel ia 
Ivasct, V. 
Nict1lae 

1 



I 

* Categoriile i11dicate sunt: (I) aparta,nent; (2) casă de locLLit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii co111erciale/de 
producţie. 

I) Pri11 fa111ilie se î11ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi î11 î11treţi11erea acestora. 
2) La ,,Titular'' se 111e11ţio11ează, în cazul bu11urilor proprii, 11L11nele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilLLI), iar în ca.zul bunurilor în COJJroprietate, cota-parte şi 11u111ele coproprietarilor. 

II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
tra11sport care sunt supuse înmat1·iculă1·ii, potrivit legii 

. . . . . . . . 

.. Marca . 
. 

Natura .. Nr. de bucăţi ·. Anul de ţabricaţie Modul de dobândire , . 
. •. ' . . . . . . .. . . . ' . . . . . . 

AL1toturis1n Dacia Loga11 I 2009 Vâ11zare - Ct1mpărare 
Autoturism Dacia MCV 1 2017 Vânzare - Cumpărare 

2. Bu11u1·i sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte ca1·e fac parte di11 patrimo11iul cultu1·al 11aţional sau universal, a căror valoa1·e 
însumată elepăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor me11ţiona toate bun1trile aflate în proprietate, 

Ro111â11iei la 111ome11tL1I declarării. 
indifere11t dacă ele se află sau 11tt pe teritoriul 

Descriere sumar·ă . . . 

Nu este cazul 

Anul:dooândirii . . .. Valoarea estimată 

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

Natura bunului Data . · Persoana :către :ca re s:..a · . Forma . . 

·Valoarea 
. , .. ' ' ., . . . : . . . . i .. .. :: . . , . . ... , . ., . ~' , . :, . . . 

înstrăinat ·înstrăinării . .. ' ·înştrăinât . 
.. 

înstrăinării 
. . . ' . .. 

. 

• 
. 

2018 Baltateanu Ele11a 49.738,95 ' va11zare 
Constanta , -

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri ele i11vestiţii, fo1·me ecl1ivale11te ele economisire şi 
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea î11sumată a tuturor acesto1·a depăşeşte 5.000 ele 
euro 

~ 

NOTA: 

Se vor declara i11clL1siv cele aflate î11 bănci sau instituţii fi11a11ciare dit1 străi11ătate. 
care administrează · 

.. . .. . . . Instituţia . . , . •. . ' . . --Tipul* -Valu.ta Deschis în anul Sold/valoare la • : ţ • 

" ZI 
. . . . . . . 

şi adresa acesteia . . , . . . . , .. .. .. . .. , 
" 

Nu este cazul 

* Categoriile i11dicate SL111t: ( 1) co11t CL1re11t sat, ecl1ivale11te (inclL1siv card); (2) depozit bancar sau 
ecl1 ivalente; (3) fo11duri de i11vestiţii sau ecl1ivale11te, i11cltLsiv fo11duri private ele pe11sii sau alte siste,ne CLt 
act11nulare (se vor declara cele aferer1te a11ult1i fiscal a11terior). 

2. Plasamente, investiţ'ii elirecte şi î1nprun1ut11ri acorclate, dacă valoarea de (Jiaţă însumată a 
tutu 1~01· acestora elepăşeşte 5.000 de e111·0 -N Orf A: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările î11 străinătate . 

2 



. 

Emitent titlu/societate~ în care persoana: este . . . . . 
Număr de.titluri/ . Valoarea totală la 

•. . . 
' 

: ·_. Ţi.pul* acţionar sau asociat/beneficiar de ţmpruinut · · 
.· . ~ 

· cota d~ participare • . . . . . Zl 

Nu este cazul 
. . * Categoriile i11dicate St111t: ( l) hârtii de valoare deţ111t1te (titluri de stat, certificate, obligaţiu11i); (2) acţiuni 

sat1 părţi sociale î11 societăţi co1nerciale; (3) împrtunutt1ri acordate în nt1111e perso11al. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, ca1·e însumate de1>ăşesc echivalent11l a 5.000 ele euro 
pe an: 

Nu este cazul 

~ 

NOTA: 
Se vor declara i11clt1siv cele a·flate î11 străi11ătate. 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise În be11eficiul u11ui terţ, bunuri acl1iziţionate În sistem leasing şi alte 

ase1nenea bunuri, clacă valoarea însumată a tuturor acestora der>ăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor declara i11clusiv pasivele fi11a11ciare acu111t1late î11 străi11ătate. 

. , . 
' . . . . . .. ' . ' . .. . . 

Creclitor .. 
Contractat în anul Scaden·t la Valoare , . . .. 

. . . , . . .. 

Nt1 este cazul 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZ1-\ŢII, 
SOCIETĂŢI COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU 

" -INSTITUŢII PUBLICE ROMANEŞTI SAU STRAINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, 
DECONTĂRI DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR 
VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

. . Sursa venitului: ' .. ·. ' Şerviciul ,preştat/ObieC.tul Venitul anual Cine a realizat venitul . 
' 

. .. . . 

numele, acli·esa : -. ·• .. 
. 

.generator ·de ·venit· · 
. 

încasat . . 

1.1. Titttlar 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

N t1 este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la c.ieclarare cadourile şi trataţiile uzt1ale pri111ite di11 partea rt1delor de gradttl I şi al lf-lea. 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
" " 

REALIZATE IN ULTIMUL AN FISCAL INCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 PRIVIN.D CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COlVIPLETĂRILE ULTERIOARE) -

NOTA: 
Se vor declara i11clusiv ve11iturile provenite di11 străinătate. 

Cine a realizat venitul· 

l. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

A vrigea11u V. Marilena 
'--' 

.. .. Sursa venitului: .. . . . . . 

. -numele, adresa 
_Se1~iciul pr~stat/Obiectul 

· . . . . -·2en~rator·· de venit -
. . -· . . 

Direcţia Ge11erală pe11tru l11spector 

3 

Venitul a11ual 
î11casat 

48. 933 lei 



Adn1iL1istrarea Patrimonittlt1i 
Imobil iar, str. Lt1.igi Galva11i, 

nr. 20, sector 2 Bt1ct1reşti 
I Î S I . _,_,_ oţ,soţ1e 

1.3. Copii 

Ni1 este cazul 

2. Venituri din activităţi independe11te 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Sot/sotie > , 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosi11ţei bunttrilor 

3.1. Titular 

Nu este cazul 
,-, Î s ţ/ . .) . ,_,. o soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din i11vestiţii 

4. l. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. Ve11 itt1ri di11 pensii 

5. l. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. Venituri di11 activităţi agricole 

6. I. Titular 

Nu este cazul 

6.2. SoJ/soţie 

Nu este cazul 

7. Ve11itLtri di11 pre1nii şi di11 jocuri de 11oroc 

7.1. Titu lar 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7 .3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venitttri du1 alte surse 

8. 1. Titular 

Nu este cazul 

4 



8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act pt1blic şi 1·ăspur1d potrivit legii per1ale pentru i11exactitatea s~1u 
ca1·acterul incomplet al datelor menţior1ate. 

Data compJetă1·ii Semnătura 

13.06.2019 



Subsemnata, AVRIGEANU V. MARILENA, având functia de inspecto1· la Di1·ecţia Generală 
pentru Admi11istrarea Patrimoniului Imobilia1·, CNP · , domiciliul . 

. _ sector 2, Bucur·eşti, cunoscând prevederile art. 292din Codul penal privind falsul 
în · declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

* l) Prin fatnilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi î11 î11treţi11erea. acestora. 

1. Asociat sau acţionar la societăţi . comercţ~Ie,- ·compa~ii/societăţi.·naţionale;:instituţii de credit, grupuri 
de interes economic, precurn .şi mem.bru îii _ asoci~ţii, fund~ţii: sau·alte or2anizaţii neguvernamentale: 

U11itatea Nr. de păt1i Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau de părţi lor sociale - denL1mirea şi adresa -

acţiu11i şi/sat1 a acţiL111ilor 
1. I . NU ESTE CAZUL 

2. Calitatea de membru în organele de-.corid_uc:ere, :ădnţjiiistrare · şi ţo11trol ale : societăţilor comerciale, 
ale regiilor autonome, ale COII1pailiilor/s

0

ociţţjţilo; <:rîaţi<>'nâ!~; - ăÎ~ (n~-titutiilq:r de :·credit, ale grupurilor 
de interes economic, ale asociaţiilor sau ·fundaţiilor.:or_f ·ale:·âltor 01:2ănizaţii. 11eguve1·namentale: 

U11itatea 
- denLttnirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. NU ESTE CAZUL 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţi_i,lor . t>rofesioil.ale şi/sau sJndicate· - .. 
. ' 

3.1. NU ESTE CAZUL 
. . . 

4. Calitatea de membru în :o·rganele -de conllµc~re; . ădministr~re :şi .. t _oÎitrol, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice,. funcţia~d.eţi-nuţă·- şi .denumireâ·: p~1·tidului politic 
4.1. NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în 
'. 

timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau d~mnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
• din fonduri externe • • încheiate societăţi comercia·Je cu capital de stat unde statul este ŞI ori cu sau 

acţionar majoritar/minoritar: 

h1stituţia 
ProcedLua ptin 

Data Valoo.rea 5.1 Beneficiarul de contract 11un1ele, carea fost Tipt.d DL1rata cont1actar1tă: î11d1eierii totală a prenLIIneleldenL1111iteaşi adresi ît1crmi11iat C0t1tractulL1i c011nactului denLnnirea Şi adresa contiactult1i c011tracu.1lui C011tractul 
Trt.ttlar ........... NlJ ESTE 

CAZUL 

SoVso~e ......... NU ESTE 
CAZU.L 

Rude de gradttl I 'Jale titularultti NU ESTE 
................ CAZUL 

1 



Societă~ co1necciale/ Perscmlă fizică 
aLrt:otizată/ Asociaţii ·futniliale/ 
Cabir-iete i11dividtiale, cabinete 
~iate, societăţi civile profesior1ale 
sau scxietă~ civile p1ufesionale cu 
răspwiclere lin1itată care desraşEă 
profesia de avocat/ Otganiza~i 
1iegtive1m11entale/ F w1da~i/ 
Asociatii 2) 

; 

NU ESTE 
CAZUL 

t) Prin ,,.ude de g,,.aditl I se î11ţelege pări11ţi pe li11ie ascende11tă şi copii pe linie desce11de11tă. 
2

) Se vor declara nu1nele, dentin1irea şi adresa bet1eficiartilui de contract tu1de, prin calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţi11 co11tracte, aşa cu.ni su11t defi11ite la pu11ctt1l 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pe11t1·u inexactitatea sal1 
caracte1·ul incomplet al datelor menţionate. 

Data completăt·ii Se~pătura 
13.06.2019 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

11 ! 
DIRECTIA GENERAlA PENTRU A MINISTR!s, 

PATRIMONIULUI IMOBILIAR ECTOR 2 
S!r. luiggi Ga/vani nr. 20, sec~, 8uC6reşti 

ITRARE / IE~r ... !>:{ ........ LJ.M .. 
' ,o .... .Ah, .. Luna ...•. 9..9. . .J. ~O •. r,1 

Subsemnata, AVRIGEANU V. MARILENA, având funcţia de inspector Ia Direcţia GelJrJlă 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul / '· 1 ' . , 

. Bucureşti, cunoscând prevederile art, 326 din Codul penal p · ivmd 
falsul îu declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1> 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. ,i 

* Categoriile indicate sunt: (]) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (j a{te 
categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

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

. , 
1 2009 57mp 1/2 

. Bucureşti 

. Ovidiu 
Constanta 2 2016 28.12mp 1/2 

Constanta 
1 2016 22,5 mp 1/2 

cumparare 

Mostenire 

Mostenire 

A . I' 'V vngeanu, . 
Mariliehd 

AvrigeMui~
Rares Gabnel 
A vrigdatiu' C 

Andrei ţhtalin 
A vrigeariu iV. 

I I ,' 

Marilena 
AvrigeluiuiC. 
Rares rl:a\:,b.· el 

11" A vrigeanui C 

And~ei C~f t .. a., lin 
Avnge 

1

u1F. 
Gheo e 

AvrigeanuiV. 
I I •i 

Marilena 
A . I I iC vngeMul . 
Rares C,ll;briel 
A vrigelniui C 

Andrei cltdlin 
AvrigehriulF. 

Gheo1 1h6 
*Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanfă; (4) :/:ia/ii 

comerciale/de produc/ie. I I 
2) La„ Titular" se menfionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so/ 'I : 

so/ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copro rietarilor. I 

II. BUNURI MOBILE l ~~.~!?:~.iOR_;ŞifNALUL B.J.R. ,• 
1 

D.A. 

~~ Cc<_ Edi/ia I 11e~/zla I 



1. Autovehicule/autoturisme, tra 1 agricole, şalupe, iahturi şi alte de . . . 

Autoturism DaciaMCV 2017 

Remorca Speciala 02 Home Car395 l 1997 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de J]JUi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror v /ii~'re 
însumată depăşeşte 5.000 de curo ; 111 

NOTĂ: !:'. \i 
/fi_ q i 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe te ţ\?jÎr/ 

României la momentul declarării. =="' l ii I Ii , 
ll'.!~!{t~tîlt~Ril;~11:if 

Nu este cazul 

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

I 
i I 
. I : 
1

: I '1 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de cconomis ~\!I 1şf 
::::stirc, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.0 ~ i1e\

1 
• i I I 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

NOTA: rli 1 
rid I 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 bancq~ i~a~ 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteh/e icu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). I t \ \ 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo 

NOTĂ: 

i i I 
ii I I 

acordate, dacă valoarea de piaţă însu a;~,, ţ 
1: ! 'i 

j': ! I, 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. I: 1, 
====,:;;;t,j 

i¼\\\t®mitentl,tfriu1sBcfet'ate11'.\îîil~că'rli""'ffl'"'~""''1l'' ~-~--±&tw_'<.'.'fY::'~-irt&tb~'%'.fs,~ţ __ r:&i'f._'~!_\~.!~. .,_,,_y:,tr,_i;ii.~_!ilî_ i;:~.mruifiA1_{ţ_J~~,p.d.:~~ 
,iţi.i:J.,a.c 10nar,.,s.autas.o.c1a, ,,y_cr1g 1.ciai:1.. CfI . , •... 

Nu este cazul Ii I• [ 
* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaJiuni .' i(fY1 

acfiuni sau părţi sociale în societăfi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. ! I: 1
1 

: I ': 
· • --ll'Htt<e-&Cf}i~1e-1:ehmrlet:ttttf-aiS.000 d e

1
II_. ·,roi. 3. Alte active producătoare de venituri nete, care msµ ! , 

1 
1 

pc an: Nu este cazul CONFOR~,-ORl NALUL ii ' !, 

Sttmn~ur;a " ,,... .,,. ,,,,. , .h _... B.J.R. • ;-: D.A. i 
2 e-<--<:~-...--4... Ediţia 11

1 
e:V;i;'a 1 i 



NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V.DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem Jeasing ş e 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv asivele financiare acumulate în străinătate. 

'11 
:\ Ii 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢION '1 1 
.,. .., lf 

FAŢA DE VALOAREA DE PIAŢA, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZ ,1, 
SOCIETĂŢI COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE 'I 
INSTITUŢII PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARA 
DECONTĂRI DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A C,.,.-""Nl"lf' 
V ALO ARE INDIVIDUALĂ DEPĂ E TE 500 DE EURO* ======== 

I.I. Titular 

Nu este cazul I li 
I ,: 

;: 

1.2. Soţ/soţie I I', I ,1 

Nu este cazul li 
11 

1.3. Copii I li 

Nu este cazul 111 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataJiile uzuale primite din partea rudelor de grad~, i. ş

1
.i 

al D-lea 
I 

li I 
VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMI I' , 

" ,.. '1111 

REALIZATE IN ULTIMUL AN FISCAL INCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA ,: . 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, cu MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOA ~II 

NOTĂ: ==== ======= !Iii 

Avrigeanu V. Marilena 

1.2. Soţ/soţie 

Avrigeanu F. Constantin 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2.1. Titular 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar, 

, Bucure ti 

ISS Security Services 

3 

Inspector 31.702 

Manager Securitate 10.80 



' 

Nu este cazul I 
2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul !I 
IC .C, . .. ' 
15., . LL ,.;;···,,,,.'•';{\t}''·' <<· ;;· ' . -.... •';-~:\\'.:. '_,,, ._,,. ,,_, ___ ·::;··> 

'' 
\\,' ,, 

o,;·,.•>>:\/ :·, '·'><.·; _ . ..,,.:,).· ,_-_;,•,-, x,.; i! ,·.·• 

3. I. Titular li 
Nu este cazul I 

3 .2. Soţ/soţie 1. 

Nu este cazul I 
I 

,-,_.; ••','; .,-., .. _.::,",,._,-~-~ I;(;.:)Ji'••··,'· ,,,,~x • :}/ţ/. z; :;, ? ,{); ,· .. ,.,, ,, ,, 
1l" ~ .. , .•")•\,: ";. ·-

.s· ,,,,., 
'" 4.1. Titular 1'1 

Nu este cazul ii 

4.2. Soţ/soţie I, 

Nu este cazul I 
I 

1.s,:·;-t.,-·., -,_._ , - ~, .. ,,·-:-:-
' ;:; ~ ~ .. •,>,<::···.1'.•,,,,,.,,,,,.,,, V ••',',';\ 'ii :'':i\'f{',.·,·· '" ... '" .......... i:'{V/1?< ••··· }/;i :li "·' ,,,., c.,;\Ci-0 '>.< _,·._;_)_, -';' 

' ??'?.}'.\' , .C :."cc~;•., 

5.1. Titular li 
Nu este cazul I ' : 

5.2. Soţ/soţie I ii 

Avrigeanu F. Constantin C.A.S. pensie 27.609 foi I ,, 
._."''.-..... -_~ - - .. ~> ltlil Y~':<,-~;~ .. -·--

',IL 

6.1. Titular ll 
Nu este cazul I', 

6.2. Soţ/soţie 
I 
I 
I 

Nu este cazul H 
1.zt-·:_• -- · .. :.~,::: :, ·---~---.--<~ -· ,._,,, '" ~,.,. (d\{':\;'.:ft(··· _ ... ,;-_- ~ i}-<:>\,i " 1/h! i' i)~ ·-,, .i-C-'.I 

li roc,, ,,.,,, :,:,..,:;.,,,'('!&fi't ·,, ,,,, }•,·. 
,', " ,,'\ 'I 

7.1. Titular I 
Nu este cazul I 

I 

' 7.2. Soţ/soţie I 
Nu este cazul I I 

I 

7.3. Copii I I 
Nu este cazul I I 

~ -.~L ~-'"'""~ 
I I 

~ t1r,;titi mrz 
.. ,. 

8.1. Titular I 
Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie I 
Nu este cazul I ' 

8.3. Copii 

Nu este cazul 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatJa s'au 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării se/ ,tura 

14.06.2018 . . . . . . . . . ' ... - t• ••••• 

C01'1FO~M ..:·u OR! 1.•.LUL 
B.J.R. rJ. -D.A. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, AVRIGEANU V. MARILENA, având funcţia de inspector la Direcţia Gen ţal~ 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP · domiciliul : · j' / 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal pr ".·/¼·d 
falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere: j I 

,! !1 
.)jl~1/,t&S01Ci~t'l~-âllffi~ţiOR'lnw• ·, . 1t'TftTfCîJffi&flCfâllti~~Oni~'1iîffi/S'tfCle"ii''îJîtif'î0$îi\îl'e'l::{iîîStiîU"'Hir(fe'r!Ci~cl'ffmf"',;tll'". 'U. ·:· .; 'ia''':rt11;ţ;ftt.:Pff.~r;_irtJ[1r::m1@171:1iii1t1' ,:;;t:m1,11~1?;1i1rt1f.{WJM11ffi;l1tW.~s„111~1f1)c1~r;ţ;1,Jfi!tPJn~1~iiic1w6!.tţ\1,,,t;.:JpMt1m;ţ11l0.11f1r}it.'.•f¾511r;;l1î1gn:11M~~11i~t1:11;;tiiit~1-t~Nf1i:•.;!;;-, :n •ii; 1-

'· .c1m .. er,es\.,conom1c, . ,.e J! . em_11r,u,,1mas.o.c1a n,t un.u.11 n,,sa.w,a . e:,pr iţmza nt,Ile uxernamcl!. a e.: H f, 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

- denumirea şi adresa -

2.1. NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul de contra:t:numele, 
prenumele'denumireaşiadresa 

Trtular .......... . 

Soţ/soţie ......... 

Rudedegra:lul J 1>aletitularului 

Institu(ia 
contrac1antă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Nr. de părţi Valoarea tota !!a!) 
sociale sau de părţilor soci J~i ( 

ac iuni i/sau a acţiun Idn 
Calitatea deţinută 

Data Procedura prin 
C3!Cafust 
încredinţlt 

con1ractul 

Tipul încheierii Durata 
contractului contractului contractului 

1 

'i 1· ,' 

i 
' i 
11 I 
iii 
!'1 !· 

B.J.R. , D.I. 
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I' 
\1 

ii 
I 
ii 

Socictăµcomen::iale'Per9)311ăfizică jl f 

autori2ată' A=ia\ii fumiliale' li 
Cabinete individuale, cabinete 1··.l 

irociate, socictăµcivileprofesiooale NU ESTE · !! 
sau societă~ civile profesiooale ru 'i 
raspunderelimitatăcaredesfăş:,ara CAZUL i. I! l 

profesia de avocat/ Org;mizljii l :! ! 
neguvemarnentale'Ftmdaţii/ ii • 

ii A=ia\ii 2J li 

1l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. ' III 
2l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţin IL 

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. I 1!1 

! ! 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea ·· 

1

; 

caracterul incomplet al datelor menţionate. li 

Data completării 
14.06.2018 

2 

Serr •ura 

' 
]I 

!!1 

I! 
ii 

!"/ 

1;: 
/1 

1\1 
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Subsemnata, AVRIGEANU V. MARILENA, având funcţia de inspector la Direcţia Generah'\ 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP ■•■■••• domiciliu14llllillllllllll!IIB11,e 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

I. BUNURI IMOBILE 

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

<; ~~*~ţ~;~ţţll~JI:. _ '!Ji~t'W!!1i !ii~'Arl 
Nu este cazul 

• Categoriile indicate sunt: (I) 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. 

2009 

Constanta 
2 2016 

2 2016 

57mp 

28.12mp 

22,5 mp 

1/2 cumparare 

1/2 Mostenire 

Mostenire 

1/2 

Avrigeanu F. 
Constantin 

Avrigeanu V. 
Marilena 

Avrigeanu F. 
Constantin 

Avrigeanu F. 
Gheorghe 

Avrigeanu F. 
Constantin 

Avrigeanu F. 
Gheorghe 

• Categoriile indicate sunt: (I) 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 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, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt su Duse înmatriculării, potrivit !ce.ii 

': . ·_; ·. ·:·: :.;_~----:·:>-'.I_.;c:::'.\:,n·/~ ·'?\//?/J:'/J:-':•;;}i//~:\;_s\~i//\:,-:➔. ~f1~~;'.:iF~}~,.:;r;~ff./r,:; fl/.i:~[,:'f!,?:~':17,:;rfr.:.rt{i~i.:f~~f:.~,1:7 W:t+-?:';\{<1\/·~-.-:: •i·-::: ;.: :;_.- ::.;.;. :-_.. ·. ·-.;---i ,,.'.;.'; .. · .... · •··•-~~t~ r::r:••j,•: .: .. ; "1•,;i'.''.1Y~J.\t~~:s:":t\~\~,; JP!'~:'·~~m~.~N~ 5~p;~~~~f ~Mr,~~:W~:' ~~~~~8_ţi~~,:~91îa?~1r.e · 
Autoturism Dacia Logan 2009 Vânzare - Cumpărare 

1 ··INALUL 8.J./W - O.A. 
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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 san 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. 

Nu este cazul 

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

Natura bunului·· . : •Data • ·• 'Pers·oanâ.'căti:e:căre•s1a·•/i' :•••· .. •. ••. Formă•.•• ·., 
înstrăiriă! .. ,•. 'îrîsfriîiii'iidi 'îiî~ti-1iiîiât\\\/ . . :.Îlîstfiîiiilii'ii 

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1s1re 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. 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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 titliI/socjeţătfa;în c~rep_ersoâ~a.este .. ·' ·.'r.'_._i:p:•.i_·_, ... 1.W ; : ;NU:n1~ide tifliif1/J Yafoa.'rea totală la 
· actionarsa:u.asoci:Hiberieficia'f diîiiini-timllt . • ,.. ·. · cofa:d~,tiadlciriîi'f~. • • zi ... 

Nu este cazul 

* 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 Ieasing şi alte 

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

2 
B.J.R. U. - D.A. 
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Se vor declara inclusiv oasivele financiare acumulate în străinătate. 

Nu este cazul I 

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 ROMĂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, 
DECONTĂRI DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR 
VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

I.I. 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 

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. ===============~ 

· ·. · · ·, ·• ·.·.··· · · • · · • .,. · •'\'" • ,.,, .. · · ., ...• ·····,s r·ce••·, ···rnr··0
• ·• • • ""'''.l'.8iîilrr.i\"'.fa:tî~ilte'ctîirt :?v;eiiiliîijăîriiiti 

·; :··~·A:9l8i)~I,~~~~~ffe~i1~~;(,.1~l~~i~f~i. ~~~;ţt1~tlliID]~lâ~i~i~f~~!~ .. ,,,;, \<t,::✓< ţ~tlllil~1~itift~'.{t}1 Vtl!it1Iî~i~{ftl•!Iif i 
I. Venituri din salarii 

I. I. Titular 
-- --- . 

Avrigeanu V. Marilena Inspector 12.544 lei 

1.2. Soţ/soţie 
Pensionar 27.600 lei 

Avrigeanu F. Constantin 
Manager Securitate confidential 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.J.R.U. - D.A. 
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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 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7. I. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

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 

15.06.2017 

4 
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Subsemnata, AVRIGEANU V. MARILENA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP~, domiciliul 

, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere că împreună cu familia1

) deţin următoarele: 
* J) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

l. Asociat·.siifracfiil'n'â'f.'ll!î~jJ'&lttîijilfct{î:tt'~1iEril'î~\totil'.'lîîîfi½s"&'llî~tl\ţi1)Il'~'i/il'ă'le'-:ni1gtlfîiJii~âi\;ci\~ă'ft;i:·· .. ,îiu•···iîri1 

de.'iriter~s,ec~nol'riit{fft~fâmit~îiiiifftdff11\"?!îf6~rWfiilrii'l\;ttltfil½Th1~iîtt~îrifli'î~iîiiliit:ît&ttf'lfiih'~îiJîJ!X•••:• 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

sociale sau de părţilor sociale 
acţiuni şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

I. I. NU ESTE CAZUL 

- denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. NU ESTE CAZUL 

3.1. NU ESTE CAZUL 

4.· •Calitâtea'de•,1freili0Ii11Iîiîîorc''âiî'~ietdir,tonffîî~1.iii1i'~Văilffiinisffiii.t'elr:it1c'o'iî'tîrlii••11.iîfi'ilffult~fsău~fi•erertiouite'•1 
deţinilfo,îri,cadiiiîhpăttfd~ilff:,#Jiiti2~ii'ftiîi&tr~fifl~tfiitlt~~l;â~fl~$1«;~~~îi'i\îi1I~illlWBîÎti:llf:t:;!.(~•fo,•·,;-i.;c·r./•Y•, 
4.1. NU ESTE CAZUL 

s. Contracte, inclusiv ·cele deasiste11ţă.JU#~l~ă,c9rishltilnţlţJyc.i'vihî),<if\'fîhiifiicsâu,catlâtefo derulare·fo· 
timpul exercitării• funcţiilor, nilindate)orsautlemnită'ţifor'ptiblli~,fiir~Îlţafi de'ia, IltigdtuJ, de stat,focal . 
şi din fonduri. externe·,•·6ti încheiate ciisodetăţi:•conierdalt.cir/tiipitîdC.fle sfat·strti,•unde ·•sta:rul,.este .. 
action:irmaioritar/niinodt:if(:· ::, . · .· ... ·c;,· •< :• ..•.... c•, .. ··.· .. ,. . .··.· 

J.i Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

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

Soţ/so~e , , ....... 

Rude de gradul I '1aletitularului 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Proceduraprin 
careafust 
încredinţat 
contractul 

1 

Data 
Tipul încheierii 

contractului oontractului 

Valoarea 
Durata 

totalăa 
oontractului oontractului 

B.J. R. U. - D.!. 
idiţia I I Revizia O 



Societăţi comerciale' P=iană :fizică 
autorizalăl Asociaţii fumiliale' 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, roci etăţi civile profesionale NU ESTE 
sau rocietăţi civile profesionale cu 

CAZUL 
răspundere limitată care desfaşooră 
proresiadeavocat/Oiganizaţii 
neguvemamerrtale'Fundaţii/ 
A9Jei'11ii2) 

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 
15.06.2017 

2 

Semnătura 
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