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Subsemnatul POPESCU A. AUREL, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP J .. domiciliul Str . . _ · 
· · sector 4, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 

privind falsul 'in declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1) deţin 

următoarele: 

I 
' 

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

I. BUNURI IMOBILE 

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

, sector 4, 
Bucureşti 

3 1993 6,7 mp 100% Cotă-indiviză 
Popescu A. Aurel/ 

Asociţia de 
Proprietari Bloc 

* Categoriile indicate sitnt: (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 menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
.soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

' 

1 1993 
-

sector 4, Bucureşti 
*Categoriile indicate sunt: (1) apartament,· (2) 

comerciale/de producţie. 

Contract 
51,75 mp 100% " vanzare- Popescu A. Aurel 

cumpărare 

casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 

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

li. BUNURI MOBILE 

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

Natura . · . . 

Autoturism Volkswagen Polo l 2Gl2 
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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 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. 

. ri~"i-'--' ,{~ ~ •' .tt. -. ..... g: -.Otr.,,. I:• • ... O M•~: •IQQ>41· ";.t~~"'.t-' ·•\ :-f! ;tt~~ -;" ,c• ~ ~ 0. •' ~._ , •• • •..:.1, 

-· ~~~Dţ_s~r.j,ere s _ ~a . .-~ ~- . . ·- M,~1.!Ifitiân~: _- . ~; ~ :_;✓;;~;~•~â~ţ~i-ţs.ti·nîitţJ -~~ :~ ~-~ · 
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 
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 

-NOTA: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoareA deţinute (ti_tluri de st~t, certificate, obligaţiuni); 
(2) acţiitni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) tmprumitturt acordate Ln nume personal. 

" t de ăşesc echivalentul a 5.000 de 
3. Alte active producătoare de venituri nete, care insuma e p . 

euro pe an: 
Nu este cazul 



' 

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 

-NOTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 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 româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de 
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

- - , -c - - ~,r- F. ~-- ... '?$. ~~ ..... ..:,; ,;;,- vc--- - ·;?I --:I"":,, ,,..,,_ ~,....--..9 ''XL 

.; :_ a j.,~1 '·,.: :'11:,53ive~ţ !1 ţil:~ ~ i -· • e ·~Jf!J.~!~eitiff~t~e~ţ~~~>~ t ~· ;;~ -~A ~tul~}\ . ct l ~t: 

~ ~.t .,..,. . .,.,. I" -: t~ i!f:,;_~ ·: ., tţţnlie;'..·'aţlrţsa ~ . _ e1ier.;itqr, dţ~v:(lq_lft~~ ~ .: ":~~~atî _t:..f 

1.1. Titular 

Nu este cazul -

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

l .3. Copii 

Nu este cazul 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea ritdelor 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 . 

. 

I. Venititri din salarii ·- • 

1.1 . Titular 
Directia Generală pentru 

> 

Popescu A. Aurel Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 Bucureşti 

1.2. Sot/sotie , . 
Popescu M. Mihaela Scoala Gimnazială nr. 99 , 

1.3. Copii 
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I 

• 

inspector/ salariu 

profesor înv. primar/ 
salariu 

75.886 lei 

55.903 lei 



Nu e cazul 

2. Venituri tf.in activităţi independente 

2. l. Titular 

Nu e cazul 

2 .2. Soţ/soţie 

Nu e cazul 

3 . . Venit?Lri din~cedarea folosinţe~ bunurilor . :· . , 

3. l . Titular 

Nu e cazul 

3 .2. Soţ/soţie 

Nu e cazul 

4. Venituri d(n i~estiţii · . . 

4.1. Titular 

Nu e cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu e cazul 

5. Veniti.tfi ·cţţ~ pensii · : 
. . . 

. 
~ ~ ;t ••~(I •;'111 • •;-__~ \., . ,ri ➔ • - .' • • 

5.1. Titular 

Nu e cazul 

5 .2. Soţ/soţie 

Nu e cazul 

· 6.1. Titular 

Nu e cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu e cazul 

7. Venituri ·dip premii şi.dtnJocuri de noroc_ 
7 .1. Titular 

Nu e cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu e cazul 

7 .3. Copii 

Nu e cazul 
. . 

8. Venituri din alte surse 

8. 1. Titular 
Directia Generală de , 

Popescu A. Aurel Asistentă Socială a , 

Municipiului Bucureşti 

Popescu A. Aurel APPS Municipiului Bucureşti 

g .2. Soţ/soţie 

Nu e cazul 

4 
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. . ,, 
•, ·- . 

Stimulent financiar adult 
cu handicap 

Indemnizaţie şi buget 
personal complementar 

6.000 lei 

4.500 lei 

-

. 
• 



8.3 . Copii 

Popescu A. Alexandru Bugetul de stat 
Alocaţie de stat pentru 

702 lei •• 

COpll 

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

Data completării 

o·s .o~' t--0'2--D 
•••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul POPESCU A. AUREL, având funcţia de inspector la Directia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP :, domiciliul Str . . 

- sector 4, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 
fa1su1 1n aectaraţii, declar pe propria răspundere: 

,.~1. -~ ~oc)~t sau_ acţio~ar lâ ·~societăţi- comţr~iale, ~ompaniilspcietăţi naţionale, instit~ţii ,de credit: ~rqP,Ur.if 
d_e ~nter.~ econom.ic,. preCU!)l: şi :membFti în ~socia ~i, ·fundaţii_ sau alte oreanizaţîi ·n~·{!µvernamţntale:.:. ~ ... 

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

acţiuni ş i/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

1.1. -- - --
-

-

· 2. ralitate·a .<l~ ·membru: ~ ~organele de: conducere, 'adminiştf.are şi ··con·trol · ale-~soc~etăţilor· co_meFciale;~ 
- • - .,.,. "'t. ,.. • • • • - '- • • .• ., ' • - • 

ale regiilor aut~nome, alţ _companiilor/societăţi,or naţionale, · ale instituţiilor ,de t:redit, -ale grup'!rilo_r:_ 
, de interes economic, ile ~ast>ciafiilor sau :funda iilor.ori "al_e altor <>'teaniZi 1i'. ii~uvern~ment3I~; ~--;,~,-~\:·_~·, .. :ţ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor 
---- - -·-----

2. 1 . ------.----------------< ---------- -- --1------------- - ------ --- -.. ---
•• :♦ ·:: ... ,T • .... . : + -,, ' - ,., • • • : ~ ,,,. '." '· .,._'-- ... _.. • •• -- -.. - ., 

3~ Callţatea- d.ţ membr,u.În ~~~ru-1 3soţia •iilor_ n.rofesios;iflle ·ş_i/saµ :sinqiţaJţ.2~ ._ .'.:- ·t· .: "~ ..... : ~ : _ ~j.,-~ -

---------· ----------__ . ==-------------------·- -
4: Calitatea de membru în· organeie de co_nduceri, _adm_i:nistra,te şi;:con·trol; retrfbuite~sau, rier~ttipµ -!t~,,: 
de inu te în cadrul ·part.id~l9r·1>vlitice, fu.ncţia- d_ţţţnuţă şi dequm·ife~ '~artidultÎi :oolitic _ ~ ::. ..,; ·. I~~-" ~ · ,_. ·_ 
4 . 1. · ---- --

-----------
- ' 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă ju-ridică, consultanţă şi civile,~ obţinute sau atlafeîn-der._ular~ în_· 
timpul exercitării_ funcţiilor, nţandatelor sau · d_emnit~ţilor_public~.: fin~nţ3.t~ ·de la buget:ul -de stat,~local :_. 
şi din foncluri extern~ ofi încheiate cu soţietăţi · co~erc1ale _cu· ~ap1tal de s_tat sau uncţe sta_f1:I~ este 

• • .. ' • + - • 

a~ •ionar maioritar/miQQritar: _ · · . · · - - - · · · ... y • - · 

5.1 Benefic-iarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi OOfeSl 

Instituţia 

controctantă: 

denumirea şi adrexi 

Procroura prin Data Valoarea 
care a fost Tipul încheierii Durata totală a 
~~~ contracti1lui controctului 

u U.W l\QI- contractului oontractului 
contractul 

T ItlJlar ..................................... . . .------- 7----- ----r-------i-----l------\------___ ___. 
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Soţ/S()~e ......... . .. -· 

~ 

./ 

Rude de gradul II) ale titularului ~ 
/ 

• • •••••••••• 

Societăţi comerciale/ Petnmă fizică v 

/ 
airtoriz;:Jtă/ Amaţii fumiliale/ / 

// Cabinete irrlividuale, cabirete 
asociate, metăţi civile profesionale 
S:ll I roetăţi civile profesionale Ol 

~ limitată care desfă;nnă 
profesia de avocat/ Orgat1izaţii 

. 
neguvernamentale/Furdaţii/ 
As:riaţii2) 

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 rude le de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt 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 
• 

n'J O ~ '2c·~ V':::> • I , -
• • • •••••••••••••••••••••••••••• •••••••• • •••••• 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, POPESCU A. AUREL, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul în Bucureşti, 

_ . Sector 4, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe proprie răspundere că împreună cu familia I) deţin urrnătoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

Bucuresti , 1993 6,7 100% 
Popescu A. Aurel 

Cotă-indiviză Asociatia de 
' 

Proprietari B l. 119 
* Categoriile indicate sunt: ( l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se at1ă 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 

-NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Bucuresti 
' 1 1993 51,75 mp 1000 /

0 
Contract vânzare- p A A l 

/c _ opescu . ure cum parare 

* 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. 

Autoturism Volkswagen Polo l 2012 Contract vânzare-cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care t·ac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

1 



~ 

NOTA: 
Se vor n1enţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Rotnâniei 

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 euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele at1ate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Nu este cazul 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) cont citrent sau echivalente (inclitsiv card); (2) depc,zit bancar sau 
echivalente; (3) fonditri de investiţii sait echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sait alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cefe aferente anitlui fiscal anterior). 

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 

*Categoriile indicate sitnt: (I) hârtii de valoare deţinitte (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; ( 3) imprumutitri acordate în nume personal. 

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

Nu este cazul 

2 



-NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasi11g şi alte 

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

-NOTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 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 româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

l. l. 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 uzitale 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. 

. . 

1: /:Venituri din salarii .. 
1.1. Titular 

Popescu A. Aurel 

1.2. Soţie 

Popescu M. Mihaela 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 Bucuresti , 

Scoala Gimnazială nr. 99 , 

3 

. . , . 

salariu 65.530 lei 

salariu 47.659 lei 



Sector 4 Bucuresti , 

1.3. Copii 

N Ll este cazul 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Nu este cazul - - -

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul - - -

3 . Venituri din cedarea folosinţei bunurilor . 

3. 1. Titular 

N Ll este cazul - - -

3 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul - - -

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

Nu este cazul - - -

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul - - -
. 

5. ,· venituri din pensii . 

5 .1. TitL1lar 

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 
. . . ' 

! ' . • • • . ' . . • " + 

' " .. ,·. , • , ,:. ·• ' . . . . ·, ,, . . 
• ; • • I ., 

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 

Popescu A. Aurel Directia Generală de Asistentă Stimulent financiar adult cu , , 6.500 lei 

4 



Socială a Municipiului handicap 
Bucuresti , 

Popescu A. Aurel APPS Municipiului Bucureşti Indemnizaţie şi buget 
4.325 lei 

personal complementar 
8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul - - -

8.3. Copii 

Popescu A. Alexandru Bugetul de stat Alocaţie de stat pentru copii l .008 lei 

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

Data completării ~~mnătura 

06.06.2019 • • ••• • • + •••••••• 
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DECLARAŢIE DE INTERES 

Subsemnatul, POPESCU A. AUREL, având la Generală funcţia de inspector 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul în Bucuresti, , 

Direcţia pentru 

Sector 4, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, , , 

declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
denumirea şi adresa 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa 

2.1 ...... Nu este cazul 

3 .1 ...... Nu este cazul 

4.1 ...... Nu este cazul 

Instituţia 

5.1 ~ficiarul de contuct numele, 
prenumele/denumirea şi adresl 

contractantă: 

denumirea şi 
a:lresa 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Prcm:lura prin 
careafost Tipul 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de actiuni • 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilo1 

Valoarea beneficiilor 

Data Valoorea 
Durata încheierii totalăa încredintat controctttlui contradl.Jlui 

contractului contractulu contractul 

1 



Titular Nu este cazul 

Nu este cazul Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este 
cazul cazul cazul cazul cazul . 

Soţlso~e Nu este cazul 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazul 
cazul cazul cazul cazul cazul 

Rude de gradul Il) ale titttlarului 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazul Nu este cazul 
cazul cazul cazul cazul cazul 

Scrietăţi comerciale/ P~ fizică 
atitorizatăl Amaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete a.9Xiate, societăţi 

Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este civile profesionale sm1 societăţi civile Nu este cazul 
cazul cazul cazul cazul cazul profesionale cu raspurrlere limitată care 

desfăşoară pro·fesiade avocat/ Orgpnizaţii 
neguvernamentale/ Fuooaţii/ kociaţii2> 

t) Prin rude de graditf 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. 

Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi 
rudele de gradul I deţin mai puţin de So/o din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a 
actiunilor. , 

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

Data completării s~mnătura 

06.06.2019 . . . . . . . ' 
l ••••••••••••• 

' 

2 



DECLARAŢIE DE AVERE 
RECTIFICATIVĂ I

D1REcT1,i'oBi~1V,tAptf(,111;·;ţm,1wsrRAtiiJ 

. 
?ATRIMONIUU/1 IMOGILJAR SEcr°oH2. ,~,I 

Srr. Lu1gg1 Galv;ini nr. 20, sector 2 Bucures!i I 
illlt<ARE li~ Nr 3/i ,:1.4 z {}./ . ·······• ...................... ' 

:~~:::·:-JI ... Luna ...... <;J:f:.. ?"O I/ii / --...c....:.:.:c::·:.:...··-~ 

Subsemnatul POPESCU A. AUREL, având funcţia de inspector la Direcfia Ge11erală pe11tru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul , · 
I , Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1l 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. 

3 1993 

Bucureşti 

======= 

6,7mp 100% Cotă-indiviză Asociţia de 
Proprietari 
Bloc 119 

* 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 menfionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
sofullsofia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

+4 
" " 

Bucureşti 

1 1993 51,75 mp 
Contract vânzare-

100% 
cumpărare 

Popescu A. 
Aurel 

*Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanfă; (4) spafii 
comerciale/de produc/ie. 

2) La "Titular" se menfionează, 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, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
trans use înmatriculării, otrivit Ic ii 

Nu este cazul 

1 B.J.R.U. -D.A. 
EdiJia 1 I Revizia 1 



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 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1SJre şi 

investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de 
curo 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (]) 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: 

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 
curo 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-mrde"clara mclusiv pasiv le financiare acumulate în străinătate. 

u!
G ALUL , .... ,l.fr()Rh :;;,,.,,.,, ,,._, uw c?< 2 B.J.R. U. - D.A. 

Edi/ia 1 I Revizia 1 



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 DEPĂŞE TE 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 tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul !şi 
al D-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. 

1.1. Titular 

Popescu A. Aurel 

1.2. Soţ/soţie 

Popescu M. Mihaela 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 

, Bucure 

Şcoala nr. 99 

Bucureşti 

2:V:e1Îitµri•diriătiiiJităţi)găeJ)~#d'el}J?'}f,ti5';?: 
2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3 

salariu 38.562 lei 

salariu 35.349 lei 

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



}; vr., 
.. .-::·,-."<-'-1.-.--·,,,,,,:, -., ,.,,•, 

'h; }/ ,,.,,', ·., ."/ .. , ?3'b?' ':?./:i\61·< :::1·•.,•' . ;,., ·'\\';_{/)J. ·- -'·:':.::"'"• -_:,-·;;;·,·,; :· _.,_/.-= 
' > . ' ' . ;,::_ ';- . __ -,;:; .-·,::,:-~-= '. ,' 

3 .1. Titular - - -
' 

Nu este cazul - - -
3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul - - - ' .. ,.,,_ .. ;, .. ,, 14{.-'Y:f:,,,/,.' _.;-"~:.,:A;\:/·'·' ::-•·+{~\','. -,, -,,,,._ '-'.[• .,.-
-_-,:_. . .--.-.,- -,_ -- ... ,_ ::;/q:x--'f?,> :·-'•I.,,;·2,,•,n,, ,,,,,,, ?!f/:y·.•·.\; ?:tr·J ...... ,,., t j\'? ,,, ;, lf<' 

: __ ·:·:•:'-'C·;,_::•,:t,;_;,:::--:.:::_·s · :.- ;/f;:(·,'.:·i . 

4.1. Titular - - -
Nu este cazul - - -

4.2. Soţ/soţie - - -
Nu este cazul - - -

.>-~ _-. -:•. <·;r;·- '-,.-:·,: .:-~ ,, v·•< , s., i)ifth;·, ... ··· .. • .. ••· >/< ,7·· .: ,(. i .· .. ,,... • '/,(.· ').·· ,., . ·- .. -, . ·,:,--r •,• 
.. ,,,,...... ,,,.,...,;:o,·;·: ... · ... • . ;,.· •·· '', ... ·, 

5. 1. Titular - - -
Nu este cazul - . - -

5.2. Soţ/soţie . - . . 

Nu este cazul - - - . 
-~:? .,Î•,'·""•'·'··:-· .... !iiJe I' ·<.-.-;;.'i~=:: ,;., Y\{ ,;c;;c,·•· .--,, :_;;_:·,.·:::,·:, .. -,:--.<::.0·ţj. .... I/'..cu' 

•' •, .. " 
''./ , .. ,. ;::,·.::>; /~i.'i-'":: .: ''(':/iitt?, .. ,,. •. \ ' ' 

6.1. Titular - - -
Nu este cazul - - - ' 

6.2. Soţ/soţie - . -
Nu este cazul - - - . 

·,.,,,,,.-.", ,,;-.c;":,--· 

11;yto1 ... ., .. J 

, ..... ~ 
;':!.'- ._/::---~\ >, 

·••. '. •., .. ~t\·j· : ,,_,_,: .,,, -':};: ·: ,~,:;-, ·;f'r;:'i:':· o·;_,<!;: ,.·s, 

7 .1. Titular - - -
Nu este cazul - - - . 

7.2. Soţ/soţie - - -
Nu este cazul - - -

7.3. Copii - - -
Nu este cazul - - -

·.v -rute:: -.. , )':\\.":'. ·-_,,, ,,•:: · ··.,., ·.·••·' ..•. · ··· >···· utst:i?/t!.)? .. f /,fiif1.i'>"·••···•··.·••i .. > ;i •,,F'Piy:;·;y:( .. ,8_i _ -._ ___ .- :.~-~p.v. './ ,:-< __ ._, _ _, _,.•.:\:··-"· :.:_</,. :.- -.- ;;r•.r;·••· il>••"•.••·••.·•· 

8.1. Titular . - . 

Nu este cazul - - -
8.2. Soţ/soţie - - . 

Nu este cazul - - -
8.3. Copii - - -

Popescu A. Alexandru Bugetul de stat Alocaţie de stat pentru copii 1.008 lei 

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

Data completării Semnătura 

.:!/..'!?.;.'?.::.::!?.!.Z 

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



DIRECTIA GENERALĂ ~ENTRU ADMINISTRA, 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 1 

_sg,: Luig?i .Ga!vani ~r. 20,.secl8 Bucure}:;/}-· 

DECLARA ŢIE DE AVERE 
INTRARE I lţ~,.,. ....................... . 
?.iua ..... / .... Luna _.Q.f/? ........ 20.fJ 

Subsemnatul POPESCU A. AUREL, având funcţia de inspector la Direcţia Ge11erală pentru 
Administrarea Patrimo11iului Imobiliar, CNP domiciliul , . 

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

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

I. BUNURI 
IMOBILE 

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

3 1993 

Bucureşti 

6,7mp 100% Cotă-indiviză 

Popescu A. 
Aurel 

Asociţia de 
Proprietari 
Bloc 119 

* 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 menJionează, fn 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 inclusiv cele aflate în alte ţări. 

1 1993 
, Bucure ti 

51,75 mp 
Contract vânzare-

100% 
cumpărare 

Popescu A. 
Aurel 

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

comerciale/de produc/ie. 
2) La "Titular" se menJionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 

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

II. BUNURI MOBILE 

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
usc înmatriculării, otrivit le ii 

1 B.J.R U. -D.A. 
Edi/ia 1 I Revizia I 



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

României la momentul declarării. 

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

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1s1re 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 institu ii financiare din străinătate. 

f:Tu,c'â"i!tf'ffm'in 
iwitrt,a{wgfJ~ J ____ ... ,,_ ,. -- _,,., , __ , -< __ , s 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt:(]) 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: 

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de 
curo 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 curo 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate îg _ _ş!!.~inăta.te. ~ 

rn~i,ORM~-1 RIG LUL 
2 s;;;li!~t'Jrl .' ,., ~CC c_. B.J.R. U. -D.A. 

' '.:---- EdiJia 1 I Revizia 1 ---



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, AL TELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, 
A CĂROR V ALO ARE INDIVIDUALĂ DEPĂ E TE 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 trata/iile 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. 

1.1. Titular 

Popescu A. Aurel 

1.2. Soţ/soţie 

Popescu M. Mihaela 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2. 1. Titular 

Nu este cazu I 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 

Bucureşti 

Şcoala nr. 99 

Bucure ti 

3 

salariu 3.054 lei 

salariu 35.349lei 

B.J.R.U. -D.A. 
Edi/ia 1 I Revizia 1 



3.1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. I. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

7.1. Titular 

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Popescu A. Alexandru Bugetul de stat Alocaţie de stat pentru copii 1.008 lei 

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

Data completării f' ''ll.nătura 

14.06.2018 

4 B.J.R. U. - D.A. 
Edi/ia 1 I Revizia 1 



DIRECŢIA Gl:NERAL/1 i'H<TH.lJ '•0~,•ii:,, 
PATRIMONIUl.l/1 IMOGII.IAf, S[CTD,;:: . 

. Ş_t_r_. luiggi Galvoni nf. 2:1, s,~cl•.11 ?. rl:!';ur~·:-

INTRAR)11E~ .. .g:i:_ l),i 
Ziua .. ,::/1 ... _. .. Lu":a ._..ff, ........ ;,,· / i5 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul POPESCU A. AUREL, având funcţia de inspector la Direc/ia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul ; -', 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

Unitat 
- denumirea i adresa -

2.1. Nu este cazul 

Calitatea deţinută 
acţiuni 

Calitatea deţinută 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

(f3.r:!©âlit1tf~âfd;Jîţf~?rftltu'1tîll!l~J~iUHăsîfei,nJ1o:lit,
1

:itPteftQţr~J~J~i2S~jiîS,iiftlfC'.ale&i;ifa1Rlr8~f .~ h -. r:~\fffil 
3.1. Nu este cazul 

5.1 Beneficiarul decontract: numele, 
prenumele/derrumireaşi ach= 

Trtular Nu este cazul 

Soţ'roţie Nu este cazul 

Institu\ia 
contractantă: 

denumirea şi ach= 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Procedura prin 
careafost Tipul 
încredinţat contractului 
contradul 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

1 

Data 
încheierii 

contractului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Valoarea 
Durata 

totalăa 
contractului contractului 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

B.J.R. U. - D.L 
Edi fia 1 l Revizia 1 



Rude de gradul I 1l ale titularului 
Nu este Nu este Nu este Nu este • Nu este cazul Nu este cazul 

Nu este . 
cazul cazul cazul cazul cazul . 

Socielăji comeicialelPasoanăfizică 
autorizată! Asociaţii familialei . 

Cabinete individuale, cabinete 
• a=iate, socielăji civile profesionale . 

sau oocielăji civile proresirnalecu 
Nu este cazul 

Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este• 
raspundere limitată care desraşiara cazul cazul cazul cazul cazul 

. 

• 

profesiadeavocat/Organizaţii 

neguvernamentalei Funda\iii . 

Asociaţii 2) 

• 

1l 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 ""mnătura 

14.06.2018 

r 
\ CONFORJ\~CI RIGINALUL 
\ S.:rnu:1tur.i _ 
I .::,9'.:'"'11.,_ __ __, 
i / 
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OIRf.GllA GENERALA PENîf~U t,DMINISTRAREAi 
PATRIMONIULUI IMOBIi.iAR SECTOR 2 

. . Str,J.uiggi Galvani nr. 20, sector 2, Bucureşti 

I 'IN<r;;R· E ;·1E;<:.~N ·. ?:>o ti.~ rv-1 ;,,,., ,c:, r .............................. . 

I Ziua .... :J.~ .. Luna ... ..!~ ......... ?.9_:.:..:.11„ 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul POPESCU A. AUREL, având funcţia de inspector la DirecJia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în 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: 

Bucureşti 

3 1993 6,7mp 100% Cotă-indiviză 

Popescu A. 
Aurel 

Asociţia de 
Proprietari 
Bloc 119 

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

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

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

1 1993 51,75 mp 100% 
Contract vânzare

cumpărare 

Popescu A. 
Aurel 

*Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanfă; (4) spafii 
comerciale/de producfie. 

2) La "Titular" se menfionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sofia, 
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 
" . .... . . . .. 

1 B.J.R.U. -D.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 sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

României la momentul declarării. 

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

IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

2 B.J.R. U. - D.A. 
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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 DEPĂ E TE 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 tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II
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 rovenite din străinătate. 

1.1. Titular 

Popescu A. Aurel 

1.2. Soţ/soţie 

Popescu M. Mihaela 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 

Bucure ti 

salariu 16.681 lei 

salariu 27.825 lei 

B.J.R.U. -D.A. 
Edi/ia 1 I Revizia O 



Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

:~'HY~n{tµti';;clin1i§€aW~~'.a~&'tq~iq,'6R6~Îiîţ~Î~ 
3 .1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

#½½$z~ij1frif1'.;a,1~~~~~şt,iJir~; .. 
4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

~:::zM~.nît~~I•:~imi3~.fi~if~(~, · 
5 .1. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

~f'.1~ţtliţ~ţ;ţ:~lllJ~ţ!!*it~ţ&~W.t, , o>.xc•· 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

0~i~ţn1tt1~Hin~prefri'.ii;;r 
7.1. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Popescu A. Alexandru Bugetul de stat Alocaţie de stat pentru copii 1.008 lei 

4 B.J.R. U. - D.A. 
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

~~-: .. 1.Z-.;.?::2.~ .. 1-
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, Di-RECT IA -Gi.:NERAfAPt:ffrnu ADMINISTRAREA 
PATRiMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

Str. Luiggi Galvani nr. 20, se,to ,~ Bucuresti , 
. I\ I ·- / ' .. ,. ·... V t,, I ! I! .JTPJ,P!2_ lc:ŞfaE N,. ,..... ················:··· 
· Ziua ....... t ... Luna ...... P-! ....... 20 .. J.-:ţ. 

DECLARAŢIE DE INTERESE--- . 

Subsemnatul POPESCU A. AUREL, având funcţia de inspector la DirecJia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. Nu este cazul 

Instituţia 
5.1 Beneficiarul de contract mnnele, 

contractantă: 
premnnele/denumireaşiadresa denumirea şi adresa 

Titular Nu este cazul 
Nu este cazul 

Soţ/soţie Nu este cazul 
Nu este cazul 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Calitatea deţinută 

Proceduraµin l)dta 
careafost Tipul încheierii 
încredinţat contractului 

contractului 
contractul 

Nu este Nu este Nu este 
cazul cazul cazul 

Nu este Nu este Nu este 
cazul cazul cazul 

1 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

Valoarea 
Durata 

totalăa 
cootractului contractului 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

Nu este Nu este 
cazul cazul 
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Rude de gradul I I) ale titularului 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazul Nu este cazul cazul cazul cazul cazul cazul 

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autoriz.ată/ Asociaţii furniliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile profesionale 
sau societăţi civile profesionale ru 

Nu este cazul 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este 

răspundere limitală care desfăşootă cazul cazul cazul cazul cazul 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Flll1daţii/ 
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 

...... ~~············ 
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