
































1~~eî IA ~t:N~M.APENiR --- Ă. 1 1~ 1 
FAîRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

__ _ . Slr, Luiggl Galvani n O, sector 2, Bu•~ureş!i 
INrRAmt1 re:;;;· Nr . ......... fl.. ......... ltfJ. 
Ziua ... J.:?. .... Luna ___ ţ'J.i ....... 20.P-R:. 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, Lică Răducanu C. Elena , având funcţia de şef serviciu achiziţii, tehnic şi derulare 
contracte la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP "'~-- __ -., 
domiciliul Bucureşti, s _ _ _ _ _ ______ .- _ -- _ cunoscând preve-derfle a-rt. 
292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspunaere 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. 

Giurgiu - Comana 3 2007 674mp 62,5 % Moştenire 

Lică Răducanu 
Elena- 62,5 % 
Lică Răducanu 

Florin- 37,5 % 

* 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: 

Bucureşti, 
-

Lică Răducanu .. . . -
Elena-25 % 

1 1985 74,95 mp 25 % Moştenire 
Lică Răducanu 

~- --

Florin-75 % 
Bucureşti,. Lică Răducanu 

-- ~~--- ~ - 1 2008 30,70 mp 62,5 % Moştenire 
Elena- 62,5 % 

' Lică Răducanu I... 
-- ---

Florin- 37,5 % 
Lică Răducanu 

Giurgiu - Comana 
3 2010 75,67 mp -62,5 % Moştenire 

Elena- 62,5 % 
Lică Răducanu 

Florin- 37,5 % 
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* Categoriile indicate sunt: (1) 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 Dacia - Logan 1 2005 Moştenire 

Autoturism Daewo -Tico 1999 Moştenire 

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

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

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

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

*Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului.fiscal anterior). 

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

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

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni saupărţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
,, ... , .. , .... ,,,, ......... ,, ........... ,., .... , ..... ,,,, ..... ,, .. , ...................... , .. , ......... ,.,,., ... ,, ........ ,,,,,,,.,,.,, .... . 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

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

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

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

Lică Răducanu Elena 

Lică Răducanu Elena 

Lică Răducanu Elena 

1.2. Soţ 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

Algorithm Residennţial S3 
S.R.L. - Calea Vitan nr.242, 
sector 3, Bucure ti 
Centrul Metropolitan de 
Educaţie şi Cultură "Ioan I. 
Dalles"- Bulevardul Nicolae 
Bălcescu nr.18, sector 1, 
Bucure ti 
Compania Municipală Turistica 
Bucureşti S.A., - Strada Aristide 
Demetriade, nr. 2, Sector 
1, Bucure ti, 

5 

şef birou achiziţii/ 
salariat 

expert achizitii publice/ 
colaborator 

expert achizitii publice/ 
salariat 

71.411 lei 

33.520 lei 

10.373 lei 



5 .1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. 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 

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

Data completării Sr.m.n'ăţţira 

27.04.2020 .......... -.-.... .----.. , .. -... -.--.- .... 
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tilf'{~ţlf A , __ RA P .U O IN STPJ,REA 
PAT~IMDNIULU! IMOBILIAR SECTOR 2 

J•· ~t~·-Lwggl Galvani nr. 20, sec~ 2, Bucunti 
INîRARt '·/E~ E" ~:r r ..... ,. .. ·····•-...... .J .... 
Ziua .... _ ... ,. .... Luna •. J/.~t. ....... 20.~. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, Lică Răducanu C. Elena, având funcţia de şef serviciu achiziţii, tehnic şi derulare 
contracte la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP J 
domiciliul Bucureşti, _ _ - _,~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~unoscând prevederile art. 
292 din Codul penal privind falsul în declar-a ţii; cleclar pe propria -răspundere: -

1.1 ...... 

Unitatea 

2.1 ..... . 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
premnnele'denUITlÎre'aşi adre:a 

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

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi 
adresa 

Calitatea deţinută 

Prcx:eduraprin 
Data 

careafust Trpul 
încheierii 

încredin1at controctului 
controctului 

contractul 

1 

Valoarea beneficiilor 

Valoarea 
Dura1a 

io1Blăa 
contractu1ui contract:uhi 



Soţ/soţie ............... -- ------·------ ----~-- -------- ------··---·-·------~---
Rude de gradul 11) ale titularului 

--~---- -· . -- -- ---- ----= --... , ........ 
--------- ---

Sooietăţi comerciale/Petroană :fizică ----------t-----------~ ............... 

autorizată! Asxiaţii familiale/ Cabinete ~--------
~ 

individuale, cabinete ~iate, s::rietăţi ~------ e------~----1----- - . -

civile profesionale sau &rietăţi civile 

~ 
------

profesionale cu răspundere limitată care 
cle5făşJară profesia de avcd Organi2aţii 
11PCT1- •~· uentale/Fundaţii/ As:x:iaţii2l 

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 Semnă.tura 

27.04.2020 --,----- - - --......... ,-..-....... --.-.... -.. - .. -~ -.. -,-.--.- ...... ·-- ....... . 
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