






















OIRECTlA GENERALA PENfR'l}~ADMîNiSTRAREA 
PATRIMONIULUI ltl'iOGIL!AR SECTOR 2 

Str. Luiggi Galvani nr. ?G, seclorj,,Bucun•~şti : 

lNTRAR~/ IES!R~. ·············!. ...... l),.i, .. J ~c.< I --- 2 t Ziua ... ~ ... : ..... Luna ... -.a:9. .;~, .J .. 20 ... ~ 1
. : ~· --...:., -:-·---·--· -·•I"_;;.., ...• ;:;:;_ .. ;..:.:,;..:· ,;.,:__:_:..:,.;.:.,:..:...:....:..:....:, .. - -• 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ¾\.Ie-- GHP,ffiltt6ffi1,A, având funcţia de referent la Directia Generala 
pentru Administrarea Patr1n1on·iiJî'U:t ·1mob·i.if-ar-, · CNP 1

, domiciliu I 
· · - - Sector 2, Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 
1·a1sul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I . l ..... . 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2. I ..... . 

3. 1 ..... . Nu este cazu I 

4. 1 .... . . Nu este cazul 

Instituţia 
5. I Beneficiarul de contract numele, rontn:drultă: 

prenumele/denumirea şi adresa denumirea şi 
adresa 

Calitatea deţinută 

Nu este cazul 

Calitatea deţinută 

Nu este cazu I 

Pnxedura prin 
carea fost TtpuJ 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a ac iunilor 

Valoarea beneficiilor 

Data ,VaJoorea 
Dura1a încheierii totalăa încredmţat contractului contractului contractului contractului contractul 
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Titular .............. . 

Soţ/s:>~e ....... ... . ·-· 

Rttde de gradul I 1) ale titularului 
•••••••••••• 

Societăţi comerciale/P~ fizică 
ai.rtorizatăl Asxiaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
89Xiate, societăţi civile profesiooale 
sau StXietăţi civile profesionale ru 
răsptmdere limitată care desraş:xuă 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociatii2) 

Nu este cazul 

Nu este camJ 

Nuestecaml 

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. Nt1 se declară 
contractele societăţi lor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I 
deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării Semnătura 

29.05.2020 • • • • • • • • • • • • • • o •••• 

/ 

2 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

având Subsemnata, ILIE D. GHEORGHIT A, 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP 

funcţia de refent Direcţia 
domiciliul 

la Generala pentru 

sector 2, Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 
declaraţii~ declar pe proprie răspundere că împreună cu familia I) deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţt1l/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
~ 

NOTA: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Jud. Dol· 2 2004 1000 mp 25% Moştenire 
Ilie. D. 
Gheor hita , 

,.. 
1n 

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

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

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclt1siv cele aflate în alte ţări. 

.. Sector 2, 1 1996 79,02 37,5% Moştenire 
Ilie D. 
Gheorghiţa 

* 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/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 

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

Autoturism Renault Symbol 1 2010 Cum parare 
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2. Bunuri sub • formă de metale 
numismatică, obiecte care fac parte din 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

preţioase, bijuterii, obiecte 
patrimoniul cultural 

artă 

naţional 

de şi de cult, colecţii de 
sau universal, a 

.., 
caror 

artă ŞI 

valoare 

.., 

NOTA: 

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, 
ultimele 12 luni 

a caror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate " ID 

NU ESTE CAZUL 

IV. Active financiare 

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

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate î11 bănci sat1 instituţii financiare din străinătate. 

NU ESTE CAZUL 

• 
ŞI investire, 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente 
echivc1lente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private 

(inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
sisteme 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 
de pensii SClU alte cu 

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

.., 

NOTA: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

NU ESTE CAZUL 
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*Categoriile indicate si,nt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

. ..................... . ............. . ........ NU ESTE CAZUL 

-NOTA: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate . 

V. Datorii 

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

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 
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1 • 1 • Titular NU ESTE CAZUL 

1 2 Soţ/soţie NU ESTE CAZUL . 
• • 

I 
,, . .) • Copii NU ESTE CAZUL 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile itzuale 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) 

~ 

NOTA: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
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1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Ilie D. Gheorghita 

1.2. Soţ/soţie 

Ilie T. Marin 

1.3. Copii 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 

-

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie 

. 

3. Venituri din cedarea folosinfei 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 din jocuri de noro~ 

7.1. Titular 

4 

·. 

Referent 35.205 lei 

-

. 

. . , 



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 

NU ESTE CAZUL 

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

Data completării Semnătura 

l î G (,;-.,- ic, ;/ a I "1 I , -• (" J . . . . . . "•··· ·· . ..... ............. . 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ r - • • 
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DECLARAŢIE DE IN1'ERESE . -· 

Subsemnata, ILIE D. GHEORGHITA, având 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP 

funcţia de refent Ia Direcţia 

domiciliul 
Generala pentru 

sector 2, Bucuresti, cunoscând 
declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... NU ESTE CAZUL 

Unitatea 
- denumirea si adresa 

2.1 ...... NU ESTE CAZUL 

3.1 ...... NU ESTE CAZUL 

4.1 ...... NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

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

Soţ/SA:>~e .............. . 

Rude de gradul I1) ale titularului 
•••••••••••• 

fnstituţia 
contractantă: 

denwnirea şi 
a:lresa 

NUESTE 
CAZUL 

NUESTE 
CAZUL 

NUESTE 
CAZUL 

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul A 

10 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea totală a 
părţi lor sociale 

si/sau a actiuni lor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Procedura prin 
carea fost 
încredinţat 

contractul 

1 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totalăa 

contractului 



Societăţi oomerciale/ Persoat1ă fizică 
autorizată/ Asociaţii farniliale/ Cabinete 
individuale, cabinete ascriate, metăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspurrlere lirni1ată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
, -~emamenrale/Fundatii/ ,.11 • ;~· ) 

NUESIB 
CAZUL 

1
) 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 cu1n st1nt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării Semnătura 

...... ?.~ .. Q(;~ •. f.t:2 !. . ~ ................... . • • • • • • • • . ,. .. . . ............ . 
I 
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DIRECTIA GENERALĂ PENTl;U ADMINISTRAREA 
PATRIMONIUlUI iMOBlli.,R SECTOR 2 

5!,r. L~iggî Galvani nr. 2G, sec:or :;~ucurett 
, !NTP.ARI:/ IE?,/f(E Nr. ......•... L:-1.............. I 

DECLARA ŢIE DE A~~: '""" ,%0 ,o li! I 

Subsemnata, ILIE D. GHEORGHITA, având funcţia de referent la Direcţia Generala p:, u 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP , domiciliul 

Bucuresti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind fal' n 
declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia 1l deţin următoarele: I 

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

I. Bunuri imobile 

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

Sat Stoicesti, Corn. 2 2004 I OOO mp 25% M . Ilie. D. I 
Bulzesti, Jud. Dor oştemre Gheor hiţ : 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte catego: )· /ie 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 11 

*2) La "Titular" se menJionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soJul~ 1 , 

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

2. Clădiri I 
NOTĂ: 

I 
I 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
\ 

limt= 

l 1996 79,02 37,5% Moştenire Ilie D. ! 
B 

. Gheorghiţa/ 
ucureştJ , I 
* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanJă; (4) spatii camerei ' · 'i e 

producJie. I 
*2) La "Titular" se menJionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soJul/soJia, 

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 tran 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autoturism Dacia I 1997 Cum parare 

Autoturism Renault Symbol l 2010 Cumparare 

1 B.J.R. 
Edi/ia I I 



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de rt şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror v Io re 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

României la momentul declarării. 

NU ESTE CAZUL 

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

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi inv sti e, 
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. 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit banctlr s u 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte siste 1e u 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însu ată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

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

2 B.J.R . . -DA. 
Edi/ia 1 I evizi J 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care îusumate depăşesc echivalentul a 5.000 de e 
an: NU ESTE CAZUL 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garauţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

NU ESTE CAZUL 

'T VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţ ji ~iu 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţional :1i~,au 
instituţii publice româneşti san străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 11ti.!Ie 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* \i i 

li; 

I. I. Titular NU ESTE CAZUL 

1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

1,i 

I: 

, I , 
I, i 
I I! I 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şti 'I 11-
, t! .i 

/ea i !; ' 
I I' I , i I 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal înb eiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioar~ i \ 

NOTĂ: 

I. I. Titular 

Ilie D. Gheorghita 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 

, Bucureşti 

3 

Referent 

! i 
,' i 



j 

1.2. Soţ/soţie i 11 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NUE. 
• CAZ 

1.3. Copii i I 
NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NUE: i 

CAZ~ttlll 12::::-v .-- ·-- :< :·;,:-·;;;-,;,.-:., ,.,. 
~ ··••.- --.•-rnrn::s}n•:,:,\, ·••·_ _, .. - ·:.{~_-•-1 li >. " :... '..~--:- :. ,, ' ,-, ., 

' 
2.1. Titular 

, 111 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NUm 
CAZl; 

1
1 

2.2. Soţ/soţie !li I 
NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 

NUm, 
CAz1'11, 

,- ,,. --_,:c·.-.', •'' 

~ / :::.:••ii}; ' ~:-:,, '-·.-·•· ·•·.-- > />> I , .. 3: (-'cm,_u,, ,.-,-,,.- ·, 
3. I. Titular 'I li I' 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NOE$'• 
·iii CAZ: 

3 .2. Soţ/soţie iii li 
NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 

NUE!. t 
CAZ I li 

1 :.-.,,.. :.,,r>:~:-.. \:::r•<:;i~ ,sm:: ~ • ii::~I1, :!;'; ;; •·:;c; \\~l; ~- !Dr: i-:-f~,-I.':''.-~_ -, ... , 

4.1. Titular 
i 1111 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 
NUEs· 
CAZt, 

4.2. Soţ/soţie 
!11111 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NUE~· f CAZ: 
IJ/J,,.en1·•'-::.,. , ~, -;.-. 

~ 
'/;/':,o.:.c ;, "'' ;;,('''''' ,, I -·-· .. ·-·· I lift , .. ,,-. ;;,-;:,csx., .,-. ".'cl:i:C;•:;<<,;:;;·)<.,''.•> : . ..,_,_••~ •,:., ~,' ~ ... . ,. ' 

5. I. Titular 
i I I li 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 
NUE! , 

I 

CAZI 
5.2. Soţ/soţie i ! li 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 
NUE!' El CAZll' ,I ~"- II ,m:1' .Jm __ .. _.,.~I illitf' ; ;, ,,. '··'''" 

6. I. Titular I 1111 
'' 

NUES NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 
CAZli :d 

6.2. Soţ/soţie I I I I I 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 
NUES 
CAZll' 

tt 

/1a\fL .. , .. , .. /~1~t .... J~ g . ~--·· -- ,,,,,, ... ,.,-~--~i • '?'.' 
7.1. Titular I li 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 
NUES iii 

NU ESTE CAZUL 
CAZU.'..! 

: I \4 . . ' I I 
4 B.J.R.U., 

Edi/ia I IR~ I I 
CONFOR::2: OR!GINALUL I Sc111r,t.h1.: ~ 

I 
~ _ cc:,u,- c·c.e__ 

I 



7 .2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 

7.3. Copii 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 

8.1. Titular 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 

8.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 

8.3. Copii 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 

' ' 

NU STE 
' CA:~UL 

NU~Sj(E 
CA,i:UL 

I I 
NU Sf[E 
CA UL 

I i 
NU ~S!'E 
CAZUL 

! 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitat, 11 

sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

... o.2.-. o. 0. . .-.. {!!?. cf .. 

CONFORM-~-'GINALUL 
ScmnAttJt-. 

c"C--t.._ 

5 B.J.R., . -D.A. 
Edi/ia 1 l,r evizia I 

!I 

! 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

DIRECTIĂ C,ENtRAiJ PENTRU ADMINISY' iii· EA 
PATî~IMONHJLUI IMOBILIAR SECTOR / 'I 

Sti. Luigo_~ i GalvMi nr. 20 1 sector 2, ¼1cur ş~i I I 
"'•'RARC 'IEŞlffi'"Nr I,;/. ~ 1,, ._ I \I:: ,.,r, ....... , .. , ........ , ... 1.1~,•• 

-'.!':'.":·····~-1;,., Luna ... '.9.~ ........ 20 J:t. 
1:11 
:11 
ii, 

'ii 
Subsemnata, ILIE D. GHEORGHITA, având funcţia de referent la Direcţia Generală p ~tru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP : '- domiciliul '· 1' 

· , Bucurcsti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind fa) ~~ în 
declaraţii, declar pe propria răspundere: \: 1:. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... NU ESTE CAZUL 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2. I ...... NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Titular ...........•... 

Soifroţie .•..•...•...•. 

Rude de gradul Jll ale titularului 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi 
adresa 

NUFSIE 
CAZUL 

NUFSIE 
CAZUL 

NUFSIE 
CAZUL 

Scnt.nătur11 ; / 
CONFORM_.2:-u R!GINALUL 

.te7 ~ c:...e_ 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Procedura prin 
carea rost 
încredinţat 

contractul 

1 

Tl])UI 
contractului 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

I i 

Valoarea benefici /' t 
1-' 
l: ! 

Data 
încheierii 

contractului 

Dura1a 
contractului 

' I 
11 

B.J.R.U.- X, 
Ediţia I I Re I '!, I 



JI 
li 

,-----,--:--:-:::------:-:---.-----,----,----,---.-----.--;ic li _ 
Societăţi comerciale/Pe=mă fizică 

autorizată' Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete =iate, =ietăţi 
civile profesionale sau ro::ietăţi civile 
profesionale cu tă.5pundere limitată care 
clesra<;oarăprofesiadeavocat/Organizaţii 

neguvernamentale/ Ftmdaţii/ A=iaţii2l 

NUES1E 
CAZUL 

i I 

l1 1 

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

2l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, tittjl ul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară cont~~( le 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai ptjt:: I e 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. · 

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

' !I 
I 

inexactitate!) 
11 

Data completării Semnătura ' 

.............. ţ/{.;;i;,(c.: .. 19..!i. ... 

i111111 

2 

u 

B.J.R.U.-, I. 
Edi/ia 1 I Re1. 1 

CONFORM C1:jl. !UGINALUL 

Scmrilt\lfil~-~ct,,.-L,,:U ~ 



• .,. : ,, '-'.'ii_.:, :·f:--lThr .. ;:!j;.;i:r•:1:311~.:\~:t: 
" i'.J/,,";T: 1:,(;_;:1!~'.I Ui !\i(f!:Li/-,? .Sf:C:TC:R i 

,,n!:,~i;F, ::'~:;;}{'. ?) "''to "''''C½.{1 , 
'". q0 C.(: 1c/'t-

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, ILIE D„ GHEORGIIlŢA, având funcţia de referent la Dir~ 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP , domiciliul ---• 

, Bucureşti, cunoscând prevederile art„ 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1l deţin următoarele: 

* l) 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. 

2004 1000 mp 25% moştenire 
Ilie D. 

Gheorghiţa 

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

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

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

Bucureşti 

apartament 1996 79,02 37,5% moştenire 
Ilie D. 

Gheorghiţa 

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

2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
so/ul/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 

Autoturism Dacia I 2007 Cumpărare 

Autoturism Renault Symbol 1 2010 Cumpărare 

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



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 VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

NU ESTE CAZUL 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

NU ESTE CAZUL 

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

Eijiiţ~n,ftit!!l/#Î!F i~fiţ~:i,J!lf;ţ:i,t~'it~ts,ii~n~i•~şţ1.{i 
· ···• ac iiîhâf săîFâso~iâttti'eneficiâr•ae îm turriîib, 

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) 
acfiuni sau părfi sociale în societă/i comerciale; (3) împrumll/uri acordate în nume personal. 

2 

q\NALUL 1 
\.____ -~-- _ __ JR. U. - D.A. 



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 leasing şi alte 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, SOCIETĂŢI 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU INSTITUŢII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, DECONTĂRI 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR VALOARE 
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 lralafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II
/ea 

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. 

3 B ... U. -D.A. 



c .. 
"" E 

. 
''il(iii!l[

1
1 

• fo!li'Şuf#'y~ij/ţtiJiîi:~Şefyi~itÎl:presţijf!Qliiî;ctiîli' V eriifolăriuaF 
·•· , ... ::;i •' 1, 

1 ....... ,, 
• 

; ,:1111Mih\i'e1e;adre~â 'I' r:Iiienerâforcteiţeniti: :• / i ÎIÎ~~~ât .. ,··, 
I. Venituri din salarii 

I.I. Titular 

Ilie D. Gheorghiţa Referent/salariu 13.61 O lei 

Bucureşti 

1.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

2. Venituri din activităJi independente 

2.1. Titular . 

NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

3. Venituri din cedarea folosinJei 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 dinpensii 

5. I. Titular 

NU ESTE CAZUL 

5.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

6. Venituri din activităJi 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 

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

I CONFO 
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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 

NU ESTE CAZUL 

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

Data completării Semnătura 

09.06.2017 

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



DECLARAŢIE DE INTERESE 

~;~CY)';l.? 
:r;iif:::' 

D.i 
({-

ILIE GHEORGIDŢA, având funcţia de referent la Direcţia Generală 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP , domiciliul 
, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 

declar pe propria răspundere că împreună cu familia1l deţin următoarele: 
* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

'•t:C::Asocfâttsau'!lâ'iîfioîi'.ârJ1â~so"· 
\:ăi!i~t"~f_€inl~~ii~~I~J~: 

Unitatea 

\(me'liClâî'e~r!rCOllf'"Jâ:llii1S:OC1etăţiWilâţlO'ifăt~q;ţ ····-,ri-••••"'; · 1··"t"'''1i"'a•'·T··,.,---.,.,.,;;r-- ·-······ 

.... ~tttv:î~'.[t~~t(f~'.iiif ~iîtf:·~jjl~l-~i[~lf~?i.~%Wil,· .. : .-__ · __ :. ·_ f u~'~\ţlm!i:it li~~~1mr~ 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale 
ac iuni i/sau a ac iunilor 

I. I.. .... NU ESTE CAZUL 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1.. .... NU ESTE CAZUL 

['.~Jtfilâiîlât~i~(d~11m'.~P1J3'.t[ll1î[tCâ:îfflll?ă;S'.cf~i_f
1

îliQ~ir~'~O_f~SiO'.iîăleil' 1i/S~ă:µf:Sil:(d1.ţ'.1{J.ii~i-Ji11;~~tgtltţţJ1tf1gj![ţ~f11/~;11iUţ·jil/fa~)i;•~lii1G~:Hi1/liik 
3.1 ...... NU ESTE CAZUL 

4.1.. .... NU ESTE CAZUL 

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

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

Soţ'ooţie ......... 

Instituţia 
contractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Procroura prin 
careafost 
încredinţat 

cornractul 

1 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totalăa 

cornractului 

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



Rude de gradul [1laJetitularului 
NU ESTE ............ 
CAZUL 

Socieffiţi cornerciale/Perooană fizică 

autorizată' Aoociaţii fumitiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
39:JCiate, socieffiţi civile profesionale 

NU ESTE sau socieffiţi civile profesionale a.i 
CAZUL 

~ limitatăcare~ 
profesia de avocat,' Orgmiza!ii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii 2) 

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 Semnătura 

09.06.2017 

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


