














tll~Cf iA GENERALA · UAD&!INISTRAREA i 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 i 

,, .. ~tr.:.~.Uiooi Galv3Jli nr. 20, sector 2~ureşli I 
INTRARE/ l~E Nr. .......... 3: ........ J?.~-1 
Ziua ... /?., .... Luna ... ~.<;; ........ 20 .. 4;:?., 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, CIOCHIRCĂ T. SORIN-MARIAN, având funcţia de şef birou la Directia Generala 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 CNP domiciliul _ 

, sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codu-I 
periai privind falsul m 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. 

Jud.Timis 

\ 

Ilfov· 

jud. Prahova, 

,jud. 

1 1999 

1 2005 

3 2007 

lOha 3/8 Moştenire 

500,01 mp 1/2 cumpărare 

1697 mp 1/2 cumpărare 

3/8-Ciochircă T. 
Sorin-Marian 

3/8-Ciochircă T. 
Marius-

2/8 Ciochircă D. 
Florenţa 

½-Ciochircă T. 
Sorin-Marian 
½-Ciochircă A. 
Diana-Victoria 
½-Ciochircă T. 
Sorin-Marian 

½- Ciochircă A. 
Diana-Victoria =----,>-----------+----------+---------+----------t 

3/8- Ciochircă T. 
Sorin-Marian 

sector 2 Bucureşti 

3/8-Ciochircă T. 
Marius 

2/8- Ciochircă D. 

3 1999 16 mp 3/8 Moştenire 

Florenţa 

*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) La "Titular" se menfioneză, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sofia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copropietarilor. 

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

1999 Moştenire 
Sorin-Marian 

1 



3/8- Ciochircă T. 
- - - - - - - -

sector 2 Bucureşti Marius 
2/8 Ciochircă D. 

Florenţa 

½-Ciochircă T. 
- -- - ------

- - - - -- -- - . ' 1 2010 47,54 1/2 cumpărare 
Sorin-Marian 

- -- - -- - - -

½- Ciochircă A. 
-- - - -- ~-

sector 2, Bucureşti Diana-Victoria 

' 
½-Ciochircă T. 

~--- - - - - - - -

___ jud. 
2 2007 

C1=53mp 
1/2 cumpărare 

Sorin-Marian 
- - - - -

Prahova C2=38mp ½-Ciochircă A. 
~ 

~ 

i Diana-Victoria 
1/5- Ciochircă T. 

--- - ______ ----,,- Sorin-Marian 
, _______________________ 

1/5- Ciochircă A. 
- - - - - - - - - 1 2015 81.57mp 2/5 cumparare 

Diana-Victoria 
- ------------------ --

sector 2, Bucureşti 3/5- Ciochircă D. 
Florenţa 

*Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanjă; (4) spajii comerciale/de 
producţie. 

2) La "Titular" se menJionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojullsoJia, 
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 

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. 

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

Jud.Timis 
2018 

SC AGRICOLA SAN 
GIORGIO SRL 

2 

VANZARE 157950 LEI 



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. 

Banca Comerciala Romana 1 lei 19.200 

Banca Comerciala Romana 1 euro 2019 56.793 

BRD 1 lei 2015 48.700 

* Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; ( 3) fonduri de investi/ii 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: (I) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) 
ac/iuni sau păr/i sociale în societă/i 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 asivele 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 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 
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1. 1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

Ciochircă A. Diana-Victoria 

1.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

DULHAZIOAN 
AVRAM 

NU ESTE CAZUL 

DONATIE- (TATA) 66.230 lei 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-ka 

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 salarii 

1.1. Titular 

Ciochircă T. Sorin-Marian 

1.2. Soţ/soţie 

Ciochircă A. Diana-Victoria 

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

nr. 20, sector 2 Bucureşti 

DGASPC sector 2 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

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 

sefbirou 109.462 lei 

venit 21.981 lei 



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 din jocuri de noroc 

7.1. 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 

5 

Sem,!lătura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, CIOCHIRCĂ T. SORIN-MARIAN, având funcţia de şef birou la Directia Generala 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 CNP : domiciliul 

sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familial) deţin 
următoarele: 

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

:.~-~~~~~~~f~ţ·~~-~~:.,~!~°,ii~_~,:J~~-~Q~~~~!-~f !·:~~~~ţ~j~·~~,- "fr-~Î.µ[1~~:!ji~~~ţ~ţ~ · 9,~i~99:~!~j~;!V,s~tvJ!ţ~~~~e?ţ,?;~~~~q.t~:i 
·;"(16 'iîitţf.eS:-::e~onQJitJc; · tecu jn ·şi :m:em:li~µ ~î~tâs:oci~Jii;;fµ'fi.~fltii~•şau 'â:Ite_,f):r · :~nizâf~i!i,"'• uy~r.ir~~ţnt~1~1 · -~t·~

3 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

sociale sau de părţilor sociale 
acţiuni şi/sau a acţiunilor 

.. Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1. NU ESTE CAZUL 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. NU ESTE CAZUL 

:?4:t'.OaJ{ta ~~-:ae'::ntefubt9· în,;~r'·· ~-µ:tţţ ·:~·-';":--~.nţtnc(~e~Sa~1111 . :·j:ăt :~"'~, · · ·.Jr:ţrăt~\·rftti jî:ite\:,, ·•'.·et· .. 
"-. · ~•.! ·••f·· .: ... t .. ;: ..• '_._,..,, ·'. -... V ... ·:,• __ · ,,. ,,:,···•:• ,., •• • j,- =·., ... , . .... . . --?;:,_ T_~:l;._,J ... ,'f- ., ~ • .,, .. _-.. ,_M:...,;:,_.. '._ .~ 

::~;a•etiiiiit' -. it - ciţdr1i( ş:tţi_d:el9r,; _qliţic~:' fgnq iâ}<J.etihtit~; şi~----~ ~u·ltj-ire-~ artitt.uJiii .li.t1,.,_,._, .. \ -~-~ 
4.1. NU ESTE CAZUL 

.5~<Coriţrac1e.~ i~cl1isi_v cele d_e_ as_isfenţă -jiiriţl1~ă;~co:n~ultaptij . şi .civit~, obţinu_te:'_ş~~ ·.a•tla.te:·în 4.er-ulit_r,e~jn 
•• '. - - •• •• ~ • • , -.. • • • ' • • _ •• _ .• ~. ,'I,·' • • • ' • • • ·- ••• ., •• . "-i-.',.:.: • • . • •. _· "· :_ .. ....... : .:J: "f :..- ... -~";.•:"""'<- t. ........ •• • · • ,;- • .,,_. 

·, :ţ_i~pul.' exţrciţării .futi cţiiţor ;: .m~_nda t~LQ. f :~~-q ~~.emu ităţ~'l<?t : r!1-~li_~ţ -t}n~J• ţa_ţe ··~:~.~ \~ . f?:µ,g~ţ~J. ::d~ :sta,ţ, IQc~_l ~ 
; ş_j . dtn ~-fqµ~urţ e:xte.·rne· ori· ·încheiaţe· :·~u·:· ~,~cieţ~ţi ' co~erci?i~e.:-<;u ._ capital· :de·,~~tat·:~ş~~~~;'rijn.4-e; · staţµl.::~~te-'j 
•-·v· .ţ· • ·· ~ ... _ . • . ···t·, .... _. / .·. ·t . . .·-.· ·--.·. :-:_.:,.,:.--•.-;_•,.·-\:· : ... ·. - :>·_. ~':. .. -:_~ · . .-~ -~---_ _:·---~---: .~ .. i-._: · :":t_-~~-ţ: __ ·~------~ ... :--~- ·:_ ---C·>- .t,-.-=:~ ac ionar ma ori ar m1nor1 ar. .· ... '., ... , •.. - .. : .·. ._. : . . , . . .. _, .· .. ". _,,,. . . . . ._ .. _ ":;. 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenutnele/denurnireaşi adresa 

Tm1lar ......... .. 

Soţ'soţie ........ . 

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

Instituţia 
contractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Proarlura prin 
carea fost 
încredinţat 

contractul 

1 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contndului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totalăa 

contractului 



Societăţi comercialei Persoonă fizică 
autorizată/ Asiociaţii familialei 
Cabinete individuale, cabinete 
~iate, sxietăţi civile profesionale 
sau sxietăţi civile profesiooale ru 
răspundere limitatăcared~ 
profesia de av<x:at/ Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Nociaţii 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 
12.06.2020 

2 

Semnătura 



DECLARA TIE DE A VERE , 

Subsemnatul, CIOCHIRCĂ T. SORIN-MARIAN, având funcţia de şef bi1·ou la Directia Gener·ala 
pe11tru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 CNP j , 

. sector 2, Bucureşti, cunoscând p1·evederile art. 292 c.Jin Codul 
pe11al privi11d falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1> deţin 
u 1·mătoarele: 

* I) Prin ·fa111ilie se înţelege soţLtl/soţia şi copiii atlaţi în întreţinerea acestora. 

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenu1·i 
NOTĂ: 
Se vor declara i11clusiv cele aflate î11 alte ţări . 

Adresa sau zona 

Jud.Tin1is 

l lfov · 

jLtd. Pral1ova, 
1 

) 

jud. 

sector 2 BucL1reşti 

. 

Categoria*. 

I 

I 

3 

3 

. · · _·. An'!l -. . · •-s· .. _ ~ ţ : C~ia~ . · Modul ~e 
dobân:dir-ii · upra~~ a . · arte .. : · ·cJobândire : · · 

1999 1 O l1a 3/8 Moştenire 

2005 500,0 I mp l/2 ~ ct1n1 parare 

2007 1697 mp 1/2 ~ ct1mparare 

1999 16 rnp 3/8 Moştenire 

Titularul2
) 

Ciochircă T. 
Sori 11-l\1arian 

Ciochircă T. MariLtS 
Ciocl1ircă D. Flore11ţa 

Ciocl1ircă 1~. 
Sori 11-Maria11 

Ciocl1ircă A. Dia11a
Victoria 

Ciocl1ircă T. 
Sorin-Maria11 

Ciochircă A. Diana
Victoria 

Ciochircă T. 
Sori n-i'vf arian 

Ciochircă T. Marius 
Ciocl1ircă D. 1:1ore11ţa 

*Catego,·iile indicate sunt: (1) agricol; (2) for·estie1·.: (3) int,,.avilan: (4) luciii de apă,· (5) alte cc,telţOt'"ii 
de te1·enit1'"i e,Ytravilane_, dacă se qfl,ă in ci1·cititi1l civil. 

*2) La ''Titu/ai·" .se menfioneză, in cazul bunitt·ilc)1· proprii, nun1ele p1·oprieta1'"i1li1i (tititla,,.ul, so/itll..~cJţict, 
copilul), ia,· in cazitl bitnurilor in coprop,,.ietate, cota-par·te ş·i nz1mele copropietarilo,·. 

2. Clădiri 
~ 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

. 

Adresa sau zona 
" 

Categoria* 
. . . . . 

. Anul . . · -Cota- · 
d. · b; . .- ·a• · ~- Suprafaţa. · t. .. o an 1r11 · · · par e 

I 1999 l 02,24 3/8 

sector 2 Bucureşti 

1 

· , :-MQdul de 
. , .. . . . . ,. . . . 

· · dobândire . 

Moşte11ire 

Titularu12> 

Ciocl1ircă ~r. 
Sori11-Maria11 

Ciocl1ircă T. i\!lariL1s 
Ciochircă D. 

Flore11ţ,1 



Ciochircă T. 
' 1 2010 47,54 1/2 - Sorin-Maria11 cu,nparare 

Ciochircă A. 
sector 2, BLlCL1reşti 

Dia11a-Victoria 
. . 

Ciochircă T . • I 

CI=531np Sori11-Maria11 JLLC ~ 
2 2007 1/2 -Pral1ova C2=38n1p cu1nparare 

Ciocl1ircă A. -
. Dia11a-Victoria 

- 1/5Ciochircă T. 
Sorin-Marian . 

- . 

1 /5C iocl1ircă 1-\. 1 2015 8 l .57mp 2/5 CLI 111 parare 
Dia11a-Victoria 

sector 2, BucL1reşti 
3/5Ciochircă D. 

Florenta 
' *Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locitit; (3) casă de vaca,1/ă; (4) spaţii co111er·ciale/de 

p,,.oducfie. 

2) La "1'ititla,,." se 111enţionează, în cazul bunitt·ilo,,. prop,·ii, numele prop,,.ieta,Aului (titula,·itl, .s·oţitll!;oţia, 
COJJilitl), ia,,. fn cazul bu11it1·ilo1A în cop,,.oprietate, cota-parte şi ni,mele cop,Aopr·ieta,,.ilo,A. 

II. Bunuri 1nobile 

1. At1tovehicule/autoturisme, tractoa1·e, n1aşini agricole, şalupe, iahtu1·i şi alte rnijloace de 
transport care sunt supuse Î11matriculării, potrivit legii 

. . . . . . . . 
• ... ' .. 

Natura Matca : ·: . ' N:r~ (Je. btJC~ţ~ , . .An.~l .dţ fabvicaţie Modul de dobândire . . '. . . . . . . . . . . t • ' •• ,·,.:: ···•:,. -.,:' . • • •'• •, , + O .- . M: O • O ,. • • ,• • ' 

Autovehicul SLtzuki SX4 l 2008 ~ CLIIll parare 

2. Bunuri sub formă de metale p1·eţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
11umismatică, obiecte ca1·e fac parte di11 patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoa1·e 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

~ 

NOTA: 

Se vor 111enţiona toate bunLirile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau 11u pe teritorit1I 
Ro111â11iei la 1no1nentul declarării. 

. .. . . . . .• . . . , . . . 

. ,Anul(cţ~p.~n~i.rit 
. ,, 

Valo-area Descriere ·- , . 

estimată st1mara . . .. . , 

' . . .. . . . . .. . . 
_-, :-" o , ., . .. .. , 

. , , 

NU ESTE CAZUL 

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

Natura bunului ' Data ·. Persoană -către~care·,s';_a .,, · . ~-.: .· ·. Forina . 

Valoarea . 
. 

.·· .. ' 'înst~ăf~af :'. ;~',: . , -~-: ~· î1istrăinării înstrăinat . . 
: Înstrăinării . 

' . . +" _,. '. ' • 

I 

2018 SC AGRICOLA SAN 
VANZARE 157950 I...,EI JL1d.Tin1is GlORGIO SRL , 

2 



IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi i11vestire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclt1siv cele aflate în bănci sau i11stitt1ţii fi11a11ciare din străinătate. 

- ,·-' .. Instituţia care administrează .· ' -- --. .. - . - . . .. , . . . 
• + ( -. 

,~-~ .. Valuta: ~ Des.chis în Tipul~ anul -
Sold/valoare la zi ' . . 

şi adres:a acesteia . .. 
' • .·:· .. ,·.··;~ .. -... I • •· • •• • • 

~ . . - . . 
, 

' . - .. . 

Banca Con1erciala Ro,nana 1 lei 201886.39 

* Categoriile indicate sztnl: (I) cont cu,·ent sau echi11a/ente (inclit5;iv card); (2) depozit bctncat· sait 
echivalente,· ( 3) .fonduri de i11.vestifii ,r;ait echivalente. inclusiv .fonditri p1·ivate de pensii J·au alte sisten-1e ci, 
aci1111.itla1·e ('ie vor· declara cele qfer·ente anztliti_fi,r;cal ante1·io1'). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a 
tutu1·01· acestora depăşeşte 5.000 de euro 

~ 

NOTA: 
Se vor declara i11clt1siv i11vestiţiile şi participările î11 străinătate . 

,. . . 
• •••• .,, ••• + ••.• : 

·N ttm·ă t de titltiri/ -Emitent titlu/societatea;,în care .persoana este •._ . . ' ~ ,. . . . . : ·, . 
Valoarea totală la , . 'f" .. I* . -'. -. . . . . . . . . ' . ' _· ... , ~pu : ·. . -cota de ,partici_Bare . acţionar sau asociat/beneficiar deî1tîprumut' • 

'. .. • _; ~ . · ...... ~ ·~· .. _., Zl . : . . . .. 

NU ESTE CAZUL 

* Categoriile indicate sitnt: (I) hâ,·tii de 11aloare deţinitle (titluri de stat, ce,·t[ficate. obligaţiuni),· (2) 
acţiitni ,r;ait pă1--ţi sociale in societăţi comer·ciale; (3) fmpritmutitri acordate in ni1111.e JJersonal. 

3. Alte active producătoare de venituri r1ete, ca1·e însumate depăşesc ecl1ivalentul a 5.000 de euro 
pe an: NU ESTE CAZUL 

NOTĂ: 
Se vor declara i11clusiv cele aflate î11 străi11ătate. 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, gara11ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asen1enea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
~ 

NOTA: 
Se vor declara i11clusiv pasivele fina11ciare act11nulate î11 străi11ătate . 

. 
' . . . , . . . 

i; .. . •, . - · . - ' . ·Credito1· . 
Contractât'.-în · anul . ., 

Scadent.la . Valoare 
. ' 

' ' 
. . ' . : . 

-• J' • • :. • • ' ' 
., ,.. • . , .. : .. 

' ' ' ' . . 

VI. CADOUR1, SER"\'ICII SAU AVANTAJE PRII\1ITE 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 CI-IELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR VALOARE 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

. , . - . 

Cine a realizat venitul Sursa. venitului: · : ".- . · •: Serviciul prestat/0.biectul Venitul anual 
numele, adresa : :: : .- . . .. ::. , '2enerator·'c1e venit . .. încasat . . 

I . 1 . Titt1lar NU ESTE CAZUL 

3 



1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL„ 

1.3.Copii NU ESTE CAZUL 

"i<Se e„Yceptează de la decla,Aare cadou,Aile \)i tr·ata/iile uzi,ale JJtAimite din JJar'/ea ritdelo,A de g,,.adul I \,;;; al ll-ka. 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI t\LE ME1\1BRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE ÎN ULTIIVIUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 
PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COIVIPLETĂRILE UL'"f ERIOARE) 

NOTĂ: 

Se vor declara i11clusiv veniturile provenite di11 străi11ătate. 

· Sursa venitultJi: - . ·serv-iciul p.restat(Ob"ieţtul . .. Venitul anual Cine a realizat venitul · · · . -... · · · · · · · · 
numele~ adi·esa '· _- · :: 2enerator deve11it · încasat 

1. Venituri din salarii 

I. I. Titular 

Ciocl1ircă T. Sori11-Maria11 

1.2. Soţ/soţie 

Ciochircă A. Oia11a-Victoria 

1.3. Copii 

Direcţia Ge11erală pe11trL1 
Ad n1 i ni strarea Patri rn oni Lt I Lti 
I111obiliar, str. LL1igi Galva11i, 

11r. 20, sector 2 BucL1.reşti 

DGASPC sector 2 

NU EST.E CAZUL 

2. Venituri di11 activităţi i11depe11dente 

2. l. Titular 

Ciochircă T. Sorin-f\.1arian 

2.2. Soţ/soţie 

Agricola San Giorgio 
Ji1nbolia, jud. Tin1iş 

NU ESTE CAZUL 

3. Venituri di11 ced.area folosinţei bunurilor 

3.1. TitLrlar NU ESTE CAZUL 

3 .2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

4. Venitu.ri di11 i11vestiţii 

4.1. Titular 

inspector 84342 lei 

ve11it 14496 lei 

Are11dă 2.000 lei 

NU ESTE CAZUL 
1-------- - --- --+----------- ---lf--- - - - - - ----t-----------j 

4 



4.2. Soţ/soţ ie NU ESTE CAZUL 

5. Ve11ituri din pensii 

5.1. Titular NU ESTE CAZUL 

5.2. Sot/sotie , , NU ESTE CAZUL 

6. Venituri di11 activităţi agricole 

6. 1 . Titu I ar NU ESTE CAZUL 

6.2. Sot/sotie , , NU ESTE CAZUL 

7. Venitt1ri din pre1nii şi d.i11jocuri de noroc 

7. I . Ti tt1lar NU ESTE CAZUL 

7 .2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

7.3. Copii NU ESTE CAZUL 

8. Ve11itt1ri din alte surse 

8.1 . Titt1lar NU ES--rE 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 n1enţionate. 

Data completă1·ii 
13.06.2019 

5 

Se1nnătura 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

-
Subsemnata, CIOCHIRCA T. SORIN-MARIAN, având fttnctia de şef birou la Directia Gene1·ala 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 CNP ' , domiciliul ! 
t , sector 2, Bucureşti, cunoscând [Jrevederile art. 292 din Codul 
penal privind falsul în declaraţii, declar· pe pr·opria răspundere că împreună cu familia 1) deţin 
următoarele: 

* 1) Prir1 fan1il ie se înţe lege soţu l/soţ ia şi copi ii aflaţi î11 întreţi 11erea acestora. 

1. Asociat sau ac,tionar la societăţi comer_ciale, compa}Jţi/~.◊cleţăţi .naţionale, inştituţii de credit, grupuri 
de interes economic, precum şi membru în asociaţii, ·rundaţii :s~µ :alt~ Of2Jlllizaţii' neguvernamentale:_ 

U11 itatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea detinL1tă sociale sat, de părţi lor sociale - de11t1n1irea şi adresa - , 

• • 

ş i/satt a acţit1nilor acţ1u111 

I . I . NU ESTE CAZUL 
2. Calitatea de · membru ·În organele_ d.e conducere~ : ad.µiitiJş·t_ra_r~ ş'i_:_~qntrol ale societăţilor comerciale, 
ale regiilor au·tonome, ale· companiilor/so(?ietăţilor :n?ti~~âlţ;: : ~le insţituţiilor . de credit, ale grupurilor 
de interes economic, ale asociaţiilor· sa-li fundaţiilo1· ori _aie- alţor ·or2:an1Z·aţii neguvernamentale: 

U11 itatea 
- dent1n1irea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor 

2.1. NU ESTE CAZUL 

3. Calitatea de -membru în cadrul asociaţiilor .profesionâle .şiisău· siridicale . 

3.1 . NU ESTE CAZUL 

4. Calitatea de membru,. în organelţ de conducere; adri:tl~istra:rţ :Şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinttte în cadrul partidelor oolitice, funcţia .deţinută şi :d.er{.µÎnirea,: partidului politic . · 

4. I. NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civJle, obţinute sau aflate în derttlare în 
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor p~blice finanţate de la bugetul de stat, local 

• di11 fonduri externe ori încheiate societăţi com~rciale Ctl capital de stat sau. unde statul este ŞI cu 
acţionar ma_joritar/minoritar: 

... 

Institt1ţia 
Procedwn p1in 

Data Valoarea 5. I ·Bet1eticiarul de contract 11t1n1ele, carea fost TipLd Dw-ata 
cono:actat1tă: î11clieietii totală a 

prentn11ele/det1Ltn1ireaşi adresa î11c.redh1ţat eot1lractult1i c011tlactului 
dent1n1it~şi adresa c0t11lactulLti co11ttaetLtlt1i ca1tractul 

Titt1lar ........... NlJ ESTE 
CAZUL 

SoVse>~e . . .. ... . . NU ESrfE 
CAZUL 

Rude de gradtil I I Jale titL1lan1lui NU ESTE 
.......... . .. CAZUL 

1 



Societăţi co1nerciale/Persoonă fizică 

aLrto1izată/ Asociaţii fan1iliale/ 
Cabi11ete individL1ale, cabi11ete ' 

asociate, societăţi civile p1ufesionale 
NU ESTE sat1 societă~ civile profesia1ale CLt 
CAZUL 

răspL111dere I i1nitată care desfâş:)ară 
piufesia de avocat/ OrganÎli'lţii 
1iegt1vemainentale/ Ftn1daţii/ 
Asocia~i 2> 

I ) Pri11 ,·itde de graditl I se î11ţelege pări11ţi pe li11ie asce11de11tă şi copii pe linie descende11tă. 
2

) Se vor declara nL1mele, de11u1nirea şi adresa beneficiart1lt1i de contract u11de, pri11 calitatea deţi11ută, 
titularul, soţul/soţia şi rL1dele de gradL1l I obţi11 co11tracte, aşa cu1n sLu1t defini te la pL111ctL1I 5. 

P1·ezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactit~1tea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
13.06.2019 

2 

Semnătuyâ 

• 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, CIOCHIRCĂ T. SORIN-MARIAN, având funcţia de şef birou la Directia Gen dia 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 CNP · domiciliul ' I 

. Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Cp~ul 
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1l cţin 
următoarele: 

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

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 
NOTĂ: 

Jimbolia, Jud.Timis 

Corn. Pantelimon, jud. 
Ilfov 

Corn. Ceraşu, 
sat Valea Tocii, 

jud. Prahova,' 

1 

3 

1999 10 ha 

2005 500,01 mp 

2007 1697 mp 

3/8 

1/2 

1/2 

Ciochircă T. 
Sorin-Mariati ! . 

Moştenire tata Ciochircă T. Mlrlus 

cumpărare 

cumpărare 

Ciochircă D. FltjrJnţa 
Ciochircă T. : 
Sorin-Mariah: 

Ciochircă A. D~~n_' a
Victoria I ' 

Ciochircă ŢI I 
Sorin-Mariarl 

Ciochircă A. Diaria
Victoria \ I 

Ciochircă Tf / 

3 1999 16 mp 3/8 Moştenire tata Sorin-Mariapi 
. Ciochircă T. Mariµs 

Bucureşti Ciochircă D. Flo~~nţa 
*Categoriile indicate sunt: {I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii 

de terenuri extravilane, dacă se află in circuitul civil. ii 
*2) La "Titular" se men/ioneză, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so/ullsq/ia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copropietarilor. · 

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

1 1999 

Bucureşti 

102,24 

1 

Sorin-Mar' : 
3/8 Moştenire tata Ciochircă T. 

Ciochircă 

Floren a 

B.J.R. U. - D:A. 
Edi/ia I I Rev·zia I 



1, \i 
i. ,i 

,' k 
. 

1' 
I Ciochircă 1 • i 

I 2010 47,54 1/2 cumpărare 
Sorin-Mari. ~ 
Ciochircă I 1'\ ' ·1, 

, Bucureşti Diana-Victo i~' : 
Corn. Ceraşu, sat Ciochircă ~{ i 
Valea Tocii jud. 

2 2007 
CJ=53mp 

1/2 cumpărare 
Sorin-Mari n, 

Prahova C2=38mp Ciochircă .[ i 
Diana-Victo i~ 
1/5Ciochircă T" ,~ii· 

.. Sorin-Mari, d:I 
iii 

.. , 
I 2015 81.57mp 2/5 

I /5Ciochircă N! 
cumparare I,; 

Diana-Victo iii' 
., Bucureşti 3/5Ciochircă 

I ,: 

:q. 
Florenţa h 

" *Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercia elde 

~i produc/ie. 
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuVi 17/ za, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 1j I 
!1 l 

II. Bunuri mobile 

l;J 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini a ricole, şalu e, iahturi i alte mi'Ioac1 .. e g p ş J 

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autovehicul I 2008 cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de ar l!-1 şi 
~umism~tică, _ obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valr ... • ... ~. ;~e 
msumata dep~şeşte 5.000 de euro ! ! [ 

NOTA: •/'! 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritpr\JI 

României la momentul declarării. /! I I 
>1: ,· 

NU ESTE CAZUL 

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

2 

li, lljW fi :h{i<.c1: 



ltl ii 

I 
IV. ACTIVE FINANCIARE ii 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi invcst 1

,~ 

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. 

1~:111:iI~Miit;\~\Wllt~Jl~'1r~f ll~~1f ~lll llit ===,,. 

NU ESTE CAZUL 

* Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar l' 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme I '. 1 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). I 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumat 1: 

tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro I 
NOTĂ: I 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi ======"" ,,,====== I, 

·itf/W,E'DiitCll,Hlitill7S'01ciCtăten1tni!c'iî"l~e,1<~er:wc,1ădn 

:,rÎ~â~'tifi~i:~//~~IT:'.tă1~~'{(f:t.îi:~~fl11~if~.ăii.ro .:t. 

NU ESTE CAZUL 

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

I 
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de e · [• 

pc an: NU ESTE CAZUL 
NOTĂ: I 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V.DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi 

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

I, 

[' 

i' 
I li 

I: 

1n 
y°I. CADOURI, SERVICII ~AU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONA,~ 

FAŢA DE VALOAREA DE PIAŢA, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, SOCIET \m: 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU INSTITU;îM 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂ!NE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARAN__ŢII, DECONT~JM 
DE CHELTU!ELI, ~TELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR VALO ·· .. :.

111

,. 
INDIVIDUALA DEPAŞEŞTE 500 DE EURO* I , 1.1 

I . 
'· 

3 

\ 

CONFOR~C ORlGIN~.LUL 
ScnmAtu,·11. ~ 

q,__,f._ 
' - . _.,, 



1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL I 
! 

'Se """P"~' d, IP d"'"'"" wdoe,/k şi lro<P/1/fo ~""'' p,lm/,e dl" p,,,<eo nukiP, d, ~rod,/ I şi ol ml' i 
VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SAI DE FAMI IE, 

REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/• 003 
PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) i 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I. I. Titular 

Ciochircă T. Sorin-Marian 

1.2. Soţ/soţie 

Ciochircă A. Diana-Victoria 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

Ciochircă T. Sorin-Marian 

2.2. Soţ/soţie 

3. I. Titular 

3 .2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar. ·, 

DGASPC sector 2 

AJOFM Bucureşti 
Sector 2 

NU ESTE CAZUL 

Agricola San Giorgio 
Jimbolia, 'ud. Timiş 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

4 

inspector 

venit 

Indemnizaţie somaj 

Arendă 

63.541 ler 

8.279 lei 

I,: 

2.000 lei 

I 
B.JR.U. -D.A. 

Edi/ia I I Revizia I 
11 

I' 
' ! 



4.2. Soţ/soţie 

?,,vennur,. 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. I. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7 .1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

.·• "· ' J ., . ~ 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

i.'r'.'.":.,,::•"-','-' ,"_:: t ',:';:/'/:'-; _ _:;, 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

.:: "· .,,,,,, :,t i 
i: 
\; 

\!li 

, I i 
i ,i, 
"· I 

i' 

'--.,::·L> : '·:: .I 

/:I 

Ciochircă S. Teodor-Avram Bugetul de stat Alocaţie 1008 lei ii\ 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea l~~ 
caracterul incomplet al datelor menţionate. ! , I 

Data completării 
13.06.2018 

CONFORM Ct..1 OR!Gtl'!ALUL 

~;,.;1,111fo. ... ~d~(.J!.CL-...t.-

5 

Semnătura 
~ 

' ' 
I 
! 

: 
i 
I 

I 
1: 
i 

I : 

! 

' : i (_ 
B.J.R. U. - D.1, • 

: li 
Edi/ia J I Rev 'zia I 

: I, 

l' . 
! 
' I 
I 

I 



• urggr Gaivnnr nr 20 , , 
. ~mv\RE 11~.- .. .' sect~}~"' j i / 
""'" )"!5 L ..... ;yr······· . I 
--... ·-·.":_:·::·::._~~--~!'~. '.1 . .-:: 

DECLARAŢIE DE INTERESE Ii 
- I ! 

Subsemnatul, CIOCHIRCA T. SORIN-MARIAN, având funcţia de şef birou la Directia Gener4J :, 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 CNP domiciliul '. 
r -, • Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Co y' 
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere , li 

Wîli!f!t\s"OCiiţjfS'ârUHâCţ' . ·J lijh)tăli1l'.cOni~r.c1a1e1wco1m·"'lăllii'z'S:1 ··,,---· ,., ,r.-":~•:~·-;'i'WCIC}JC/e(Hfil~_vi,ilfîI'(l',i';' ,''.. 
ţ~ff~ff ~i~~~~~~Bfiiî\~:; :~~m~ma1ti~rr~r~:g:~l~'.1ti~fJ~~:~ u~~thtl~~lf ,1·~tm1 l, 

Nr. de părţi Valoarea totală â! 1
! 

sociale sau de părţilor social ii j 

ac iuni · sau a ac iunil j": 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

I.I. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficii! t 1; 

2.1. NU ESTE CAZUL 
t'3··1ito:,,,·1··•t'~"-f"t'1)<!-;~"!i~i\f;:!1J;;l(¾'.{lil'(Cii)j'";l,H~N{!.A'1Jij;'/>'l)i\1!]'h1~'11'jtJ!f;fll~!l!11/0;!J,'.l'•'•1"\lljhl~l\flH/'Wii'"')rJ.r;:H~i;;11"!:1··~-''«l':"i:ii'l/\"'''11t~•,::;1:;:rw1:i,1j·1· Ht:j~tijl~~r'~:l\î'l•;!11l1t~nliţrrtt~\li'Jji1~ţ1!rn'W!'#:1i;ti;lln?t ,' I' 
'./. ·_)~~_a_ I,.? e_a;,uei]ntJ~Jll_ }iJ.lJ\1)1?:~-~~mtJ~Ş,Q.ţl~. 1_ OJiil' .IP _CŞ_Iţl,IJa, ~? 1.(,::-t~:U:tSHl_u_l_~_a_ ţ,1ittfu~hmlitt~tNlrt$(.;,l~:1~1:\;,iJ!P;11rtlt[fY~;f!l;n J!i¾rni:t:ih~w; i 

3.1.NUESTECAZUL =========== lllil 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele'denumireaşiadresa 

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

Soţ/soţie ........ . 

Rude de gradul I 1l ale titularului 

Jnstitu\ia 
contradantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

(:0NFORM C 
S1;"11lf\.ik.<-1t„ 

' 

OR!GINALUL 

1.Auuc;:_L. 

Procedura µîn 
careafust 
încredinţat 

contractul 

1 

Data 
Tipul încheierii Durata 

contractului contractului 
contractului 



Societăji comerciale/Petmanăfizică 
autoriZ3lă/ Asociaţii familiale/ 
Ca!Jinete individuale, cabinete 
=ciate, &Jeietăji civile profesionale 
sau societăţi civile profesiooale a.1 

răsptmdere limitată care desfăşraă 
profesia de 'i!Yocat/ Org/mizaţii 
neguvernamentale/ Ftmdaţii/ 
Asociaţii 2) 

NU ESTE 
CAZUL 

I 

i 

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 deţi~ută, 

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 

13.06.2018 

2 B.J.R. U. .· D.I. 
Edi/ia 1 I Revizia 1 



, .·. ;,;i\,itr,:;:;it:;E,;\ 
DECLARA ŢIE DE A VERE .:.;~_~:· ~2t ·,;,:dd 

Subsemnatul, CIOCHIRCĂ T. SORIN-MARIAN, având funcţia de şef birou la Directia Generala 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 CNP •••••••• domiciliul III. 

. . f l l • d 
1
;r ''.'. f df I , sector 2, Bu_cureJti, cudnoscân~ ~revedcr~c art.f326_

1
~i?> Cdo:ţ~l 

penal pr1vmd a su m cc araţn, ec ar pe propria raspun ere ca 1mprcuna cu am1 ia m 

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. 

. Adresa·s1:li i6~~nj i?t~~~,~f li!~: :;litjMi~ir0{ ~ititittl 0ii111 $.f ~ i~;lliliii!~l 8\l\!fţii~i~M1îi~1ijJ ; 

Jimbolia, Jud.Timis 

Corn. Pantelimon, 'ud. 
Ilfov 

Corn. Ceraşu, 
sat Valea Tocii, 

jud. Prahova. fttr 

sector 2 Bucureşti 

I 1999 

2005 

3 2007 

3 1999 

IO ha 3/8 

500,01 mp 1/2 

1697 mp 1/2 

16mp 3/8 

Moştenire tata 

cumpărare 

cumpărare 

Ciochircă T. 
Sorin-Marian 

Ciochircă T. Marius 
Ciochircă D. Florenţa 

Ciochircă T. 
Sorin-Marian 

Ciochircă A. Diana
Victoria 

Ciochircă T. 
Sorin-Marian 

Ciochircă A. Diana
Victoria 

Ciochircă T. 
Sorin-Marian 

Moştenire tata Ciochircă T. Marius 

Ciochircă D. Florenţa 

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

*2) La "Titular" se menţioneză, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/so/ia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copropietarilor. 

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

_-Âdresaţ¼t•~~li1I'!'; ~~i\J(l~111i ~li{ f f /ill! li~f i!I ltl~ill lrltli~ţ~~t(ili tr fllţ!Km1ţ~1i~1!\?!i 

1999 102,24 3/8 

sector 2 Bucureşti 

1 

Ciochircă T. 
Sorin-Marian 

Moştenire tata Ciochircă T. Marius 
Ciochircă D. 

Florenţa 

B.J.R.U. -D.A. 
di/ia I I Revizia O 



2010 47,54 

sector 2, Bucureşti 
Corn. Ceraşu, sat 
Valea Tocii jud. 

2 2007 
CJ=53mp 

Prahova C2=38mp 

I 2015 81.57mp 

sector 2, Bucureşti 

1/2 cumpărare 

1/2 cumpărare 

2/5 cumparare 

Ciochircă T. 
Sorin-Marian 
Ciochircă A. 

Diana-Victoria 
Ciochircă T. 
Sorin-Marian 
Ciochircă A. 

Diana-Victoria 
J/5Ciochircă T. 
Sorin-Marian 
1/5Ciochircă A. 
Diana-Victoria 
3/5Ciochircă D. 

Florenţa 

*Categoriile indicate sunt: (I) 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/so/ia, 
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 

Autovehicul Suzuki SX4 1 2008 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. 

NU ESTE CAZUL 

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 

2 B.J.R . . -D.A. 
LULEdiţia I Revizia O 



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 curo 

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

* Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii 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. 

I E 't t·t·t1· / . t··t·· A - ••••••.•. ··t·· ··.·.,. •,.· ; -· /·'N'.·u'··m•;a··.,.:.d' 'e''.•.t·1·•1ur'~·.T.'.'•.V .... ·.a.·.1 ... o.·.a .. ··r.·.ea·.·.•.fofa.I .. ă.'.l.â ... · ml en I U soc1e a ea ID' care persoa~a es e ·.•.. Tipul* : • ' v, · , · · 
j acţionar sau asociat/beneficiarde înirirtim:ut . ··•·· ..... ·• .. • ., -t~iâc:dith;rtfofoâfe : .· ... ··• ; \.zi . . .·.·· 

NU ESTE CAZUL 

* Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau pârţi 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: 
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 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

I. I. Titular NU ESTE CAZUL 

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

CONFORMC~U. ·. L 
Si;'ll,Mil.W'J. 

. ~-



1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 
PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

· .... ·• ·••cfrie'.'.fCfiJJ~jj ~ţ~it~itw}lt llîf filf lii?iilliir{ 
. Venituri din salarii 

I. I. Titular 

Ciochircă T. Sorin-Marian 

1.2. Soţ/soţie 

Ciochircă A. Diana-Victoria 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

~:I. Titular 

Ciochircă T. Sorin-Marian 

2.2. Soţ/soţie 

... sector2 

~Bucureşti 
Sector 2 

NU ESTE CAZUL 

Agricola San Giorgio 
Jimbolia, ·ud. Timiş 

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 

inspector 28466 lei 

venit 

8279 lei 

Indemnizaţie somaj 

Arendă 2.000 lei 

B.J.R.U.-D.A. 

,----~,,_....,. __ _:Edi/ia I I Revizia O 

CONFORMC' 
S1t1J1i1Llwtd 



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 

7.1. Titular NU ESTE CAZUL 

"/.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 

Ciochircă S. Teodor-Avram Bugetul de stat Alocaţie 1008 lei 

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

Data completării 
13.06.2017 

5 

'fi 
CONFORM CU OR-!Bff'[l-;;/A, 
Sc:1i.;1:,1.-ur c1 

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



( ~iK:~1•~f ;'.?;~~~\:;!~;';:~~3~!'.'~i:~:';::,:''.!;-o'.:';A \ 

DECLARA ŢIE DE INTERESE~:~:"71/-t:i,:;;. ·,9&::~~~;[d 

Subsemnatul, CIOCHIRCĂ T. SORIN-MARIAN, având funcţia de şef birou la Direcţia Generală 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar CNP 111•■ , domiciliul 

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

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

. ·1·. '.·•A' .··s· o' 'c•.•A1.a".·t· is''·a''.u'.'Ya•'''c':.''.1''o''n'''a"'i;;l'I'a'"'P20~"1°'e'"t''."ai~)i!c'"''·'.m'"""e';,;'c·'1"a"~''e"?~'c"'o""m'.")'"a"'Il':':lis~'o'""c''""e·'frFtn'_''j!/'"!--"'"-•· ·:~• . Î'",''"',: 'iiu'"îifu_: •. !/ ~.-: ____ ,_ .. __ ,_ -,:•··, ,,,. _., __ .. 1 ... , .. .,:::,·-.!1 .... "' ... 1;;.,": ... ,.~··~t..::,,J~ • .,,,.,...~~""\',,'lt' ,,.Jt,,,\'f'•".ffln,,.;~M~,R¾l!f"•~~~I!!J~~:m ,f,L,J.g_,~~"--=-R,:,:,.).;'"· 
d{inf~tttli~om\ifiWf'"'"'""'- ""'~îrm:î$)î'îlifwl/lî$.'l>Aili:'. '.'il'\11!1'.:a:aî 'iiÎ$..':i~JfgJ~ ~î/t1i(i¾lftlfl 

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

ac iuni şi/sau a ac iunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

I.I. NU ESTE CAZUL 

- denumirea i adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. NU ESTE CAZUL 

3.1. NU ESTE CAZUL 

4.1. NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, iilclusiv·cele ffe.~sistenfţ,jU'ri~jc~icoiisiiitarifă/şi~c'itile;;ii'p'ţi~i!ţe:fs'â:ii'.'iâţ'fafoi,î,i,i;deţtifare îfr' 

i!~~:::;~f.J:!ţîiiir~:~~r-it~;f ţ{[;~I1Ît,}ţţ;~~~~î~jţj\i;~;11~ll(t!iitţ~i~ftfi#~i}1~r{: 
-j.] J3eneficiarul de contract: numele, 
prenume!e'denumireaşiadresa 

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

Soţ/soţie ......... 

Rude de gradul I ale ti1ularului 

Institupa 
contractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Procedtna prin 
careafust 
încredin(at 
coruructu! 

1 

Data 
Tipul ·încheiem" 

contractului contractului 

Dura1a 
--~~ ·'tn' 10talăa 
UJllil"-'Ull contractului 

Valoarea 

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



Societăţi comerciale'Peiooanăfizică 

autorizalăl AsociaJii fumiliale' 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, =ietăţi civile profesionale 

NU ESTE 
sau roci etăţi civile profesionale cu CAZUL 
răspundere limitatăcaredesraş:m 

profesia de wOC2l/ 9rganizaJii 
neguvernamentale' Fundaţii/ 
ASJcimii 2) 

1 
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 
13.06.2017 

2 

Semnătura 

B.J. R. U. - D.l. 
Ediţia I I Revizia I 
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