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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul STOEAN L NICULAE, având funcţia de Inspector la DirecJia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP:J , domiciliul · _ . , 

, Sector 2,Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 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. 

I. BUNURI IMOBILE 

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

Nu este cazu I 

* Categoriile indicate sunt: (]) 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, so ful/so fia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

, Sector 2,Bucureşti (1) 1991 55 mp 100% Vânzare - Cu1npărare Stoean I. 
Niculae 

*Categoriile indicate sunt: (]) apartament,· (2) casă de locuit; (3) casă de vacanfă; (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 Duster l 2018 Vânzare - Cumpărare 
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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. 

Nu este cazul 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
~ - ~ 

BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN 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: ( 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 -NOTA: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Nu este cazul 

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

1.1. Titular 

Nu este cazttl 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazu I 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I 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 

1.2. Soţ/soţie 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar 
str. Luigi Galvani, nr. 20, 

sector 2, Bt1cure ti 
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Inspector / salariu 70.090 lei 



Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu 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. I. 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. Venitur-i 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 
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Nu este cazul 

8.3. Copii 

Nu este cazul 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data corn pletării 

05.06.2020 
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potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Semnătura 
/' 
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· 01~ee itA _,GENER.ALA~ ~Nrnu ·ADMINI.STRAREA 
PJ\TRIM()NIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

Sir. Luiggi Ga!vani n,. 20, secîor 2, Bucureşti 
INTRARE / IE,_Ş!6 . .......... ?.O ..... ::.~.·( .... . 

· 0 -,~ GC le · Zlua ..... ....... .. Lun~ ......... .... , ........ 20 ...... . 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul STOEAN L NICULAE, având funcţia de Inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP: : - ... , ) domiciliul , ~ - - · 

Sector 2,Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 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. 

. . . ,... .. - . .. . -·~·- ' 

_ 1. Asociat sau acţionar la so_cietăţi com~rciâle, . companii/socie_tăţţ 11aţion·aţe, ins,tjtuţii de cred_it, grupuri 
, de inter.es economic, or.ecu,m si inembiu .. în asocia -ii, funda rti sau alfe or.2âniza ii -Qef!UVe.rnaoientale: ... 

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

actiuni şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa -

Calitatea deţinută 

1.1 ..... . 

Nu este cazul 

2. Calitatea de membru În organele ··de conducere, administra-re şi control ·afe ':s~c"tetăţiior comerciale, 
a_le ·regiilor autonome, ale companiilo:r(s~~ietăţilor naţionale, ale ~nstituţiilor de· credit, ale ·grupurilor 
'de· interes eţonon,.ic, _a-le ·asocia ii lor sau::tuti~a , Îtlor ori ale-_âltor or2:aniza ii n .. u.verna'mentale: · ., . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ..... . 

Nu este cazu I 

; 3. Calitatea -de membru în cadrul asocia iilor orofesionale si/sau sindicale · 
3. I .. ... . 

Nu este cazul 

4. Calitatea de·membru în .organele de conducere, administrare şi con·trol, retrib_uite sau neretribuite, 
de ;inute în cadru,I oartidelor oolitice, fuoc ·ia de ,inu,tă si denumirea oartid_ului politic _,:_· - < , ~-·· . • . . 

4 .1 ..... . 

Nu este cazul 
. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare În 
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar maioritar/ininoritar: 

5.1 Beneficiarul de contra:t: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Tm1lar .......... . 
Nu este cazul 

Soţi~ ........ . 
Nu este cazu I 

Rude de gradul I 1> ale titularului 

•••••••••••• 

Nu este cazul 

fustitutia 
contractantă: 

denumirea şi ooresa __ 

Procedura prin 
carea fost 
încredinţat 
oontra::tul 

1 

Tipul 
cont:ra:tului 

Data 
Durata 

încheierii 
contractului 

contractului 

Valoorea 
totalăa 

contractului 



Societăţi comerciale'Persoonă fizicii 
autoriza1ăl ~ fumiliale' 
Cabinete individuale, cabinete 
~iate, ~ieraţi civile profesionale 
sau ~ietăţi civile profesiooale ru 
răspundere limimtăcaredesfăpml 

profesia de avcxat/ Organizaţii 
1 ~..., , ~· , , ICU 1 tet t1ale' Fundaţii/ 
~iaţii 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 Semnătura 

05.06.2020 ••••••••• 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul STOEAN L NICULAE, având funcţia de Inspector la Direcfia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP: : , domiciliul , 

Sector 2,Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

*I) 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. 

. . . 

: -~ A~resa:s_âu ţ._o'.na :, ~-;, . :C:âtego,tia *. · 
: ,, . •. . ,, ' . - . ..:: ~·.. .. ,_ : ;. :· .. 

.. An ul ... S . -~ /: ... ·. eota~ M . ,.l f·'d . d .. b·.·,. -d. . :T.. . I 12> 
d .. .. b-,., d· .... /,. ·. u.praiafa, ,., .· · ... t ., · .. ou.o , e Q ·an 1re. · 1tu a-ru 

O an . 1r11 . ".•., · .. ,. . . " ·.· : .. ; · .. na:r'. e ' ;C, " . .•' _; 
. 

" • ' ' : ' • • ' ' • :· ' ' ' :: • • ,: . ţ' : ' • t'.' .• ;: : '" . •·, '' . . ., . . 

Nu este cazu I 

* Categoriile indicate sunt: (]) 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 bitnurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

:, ' , : ., 
: . . ' ' 

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

,, 

Sector 2,Bucureşti (l) 1991 55 mp 100% Vânzare - Cumpărare 
Stoean I. 
Niculae 

*Categoriile indicate sunt: (]) 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 .yi numele coproprietarilor. 

II. BUNURI MOBILE 

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

. 
" .. , '.Natura·:, · 

Autoturism 

.. 
·• .. 

. . .. 
. 

Marca • · 

Dacia Duster 

. . : . . 
~ ' ·· . . . .. 

· · Nr.·de bucăţi··, '.Anul de f~b~i~at:ie : . · 
, . . , •, ·: ·•: .. ,,. . . • ,,,. ·', :,· ' 

I 2018 Vânzare - Cumpărare 
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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 Ia momentul declarării. 

. .; . 

Descriei-e su:mară: 
. 

Anul :dobândirii Valoarea estimată 
, .. . . .. 

• ·. . . . .. . . .. . . ,;. 
• . . • . 

.. . . . . • . 
. '· . . . 

• 
• . . . 

·' 
.. 

' ' . 
. . .. • 

' . . 
:. .. . . . .. .. . . . . . . . . , 

Nu este cazul 

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

);:_: .. ··Natura ;611-nului 
:.;_ ., - . ;Înstrăinat ' 

.. . 1 • 

. Da-tâ .·: ·-Persoana.,către care s-a · .:Formă .. ·. ·· . . · ·- . · · ·· . · · , · ·va· loa„ea : ..... '. · .., .. ;.. . ., ; " ·., . ..,. :· . ' . ,_.·., . . . - ..... _,:; . .. .. .. . •· 
. :1nstra1na.n11 . ..- 1nstra1nat . •· .. lDS_tra1nan11 . • 

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. 

(,.. Instituţia· care ad-miqistrează . 
. . , . . ~ ·. . .. ' . 
:: · . şi .adresa acesteia Sold/valoare la zi 

Nu este cazul 

* 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 -NOTA: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

\/: E·miţen f: titlu/societatea::îtirţare ;per§oi'iiâ/este' \. :. 
. . . . •\,. ; 

~: -_}~·:n mări'd e::tftiu;ri/.i ·; , Val6area··totală : la -
' . . , . . . 

. , • . ' . T ... r· · '•• ' ' • . . ')'C 
. . ... .. . .. ;·:. '.,,,.··. . . . .. • •· .• • , ,,, , • . , I • · f •.' ,.... I ' ' ' ' ; ' • ; 

_. . . ; I·p U . · ; < ' > :ac',ioriar sau ăsociat/ben1eticiar .de:•Împr,uniut . '.. . . . . . , , . ' . . 
' .. -: c:otâ '. dţ ;pa!rţicipateL 

a• ·• ,. ' . ' .. ' . . . 
ZI . . . ',•, 

. . . ., ·.. . . . . . . .... 
' 

. 
' :, .. . ·.,. . ., . .. .. 

Nu este cazul 

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

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

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 
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V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bun uri 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. 

' ' ' 
. Creditor . 

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 - -INDIVIDUALA DEPAŞEŞTE 500 DE EURO* 

' 

' ' Sursă ven:itului: . ' : 
Sei;,vlc'iuli'.prestat/0biectul 

' .. Venitul 'ăh;u'âf .·. · ' ' 
: : 

Cine·a .realizat venitul - ' ' , 
. . . . ' ' ' - ' . . . . - . . . 

" " ' ' ' ·:. . , ' ···. ) • . . . .... ;,· ··•;,';! •• , . 

numele, adresa . 
• ' . - ' " : ' ~-' . ' ... ,.., " 

· .2enerator de ve,nit - ' ' 1ncasat' .\ ' , 

' ' ' 
' ' 

I . 1 . Titular 
. 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il
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) -NOTA: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar 
str. Luigi Galvani, nr. 20, 

sector 2, B ucuresti 

3 

Inspector I salariu 61.740 lei 



Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu 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 

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 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 
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Nu este cazul 

8.3. Copii 

Nu este cazul 

Prezenta declaraţie constituie act public şi 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

13.06.2019 

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

5 

Semnătura 

, 
' •••••••••••••••••••••••••••••• 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul STOEAN L NICULAE, având funcţia de Inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP:1580810400248, domiciliul 

Sector 2,Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

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

:'l ~·t\sociat:saii, acţio~â-ria sotietăţi_.coniefc~a)e, compâţiii'/so~tet:ăţi ,:naţio1ial~i; institi1,ţii ·â~!credit~ g~upuri 
. de-,iht.eres · eco·noniic: precum .şi membiu•::în' aso,cia .. "ii, -funda -ii sa·tţ alt~ ·organiza 0ii .'neiuv.e~iia'tnentale: >· 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale - denumirea şi adresa -

• • 
şi/sau a ac"iunilor ac 1un1 

1. I ...... 

Nu este cazul 
' • 

2. _c :alitatea . de_·'m~pi tiru 'în ,organ~le, de COilclu cete, · ~dniin-Îstrar:e şi · ,c'~n-ţro( ale societă ţilor.i·co'piercia_Je; 
• ~le. regiilo'r ·autonome; ale companiilor/societ~ţilor naţionale~ ale instituţiilor de credit, . ale gtu'purilor 
:de in-te,r,es economic~ ale aso~iaţ-iilor sau fundaţiilor ori,-ale altor 017ga1iiza.-ij;negu.ve~nam,entale: ·: , , ·,·· · .. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2. l ...... 

Nu este cazul 
. 

Calitatea de membru în cadrul aso_cia .tiilor profesionale ş1/~au: sindicâle ; ., . 3. ' , 

' ' . . 
3. I ...... 

Nu este cazul 

-4_ ' ~ali_tatţa;;,de ;llleÎri_bru În .organele clţ conducere, adiilin-istrăr.e ,. şi, C()D-tr.ol; ie.t'rîbuite· sau /nerettlbu~te, 
,' deţin:u,te'În~':~acl~u]i'pirtidţlor .oolittc~~ ·func /iă de 4nii'tă~şi ·clel)Ulll,ite~ ;,p~~ti~tJ'.l~i ,;p()(itic' .· ·. :< ·, ., . ,, . ·• :: , : . · · :: · 
4. I ..... . 

Nu este cazul 
" 5. Contracte, · inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă • civile, obţinute sau aflate ·în derulare " ŞI ID timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de ·la bugetul de stat, local • din fonduri externe • încheiate societăţi . comerciale capital de stat unde statul este 

ŞI Ori cu cu s::iu 
ac "ionar majoritar/minoritar: 

Instituţia Procedura prin 
Data Valoarea 5.1 Beneficiarul de contract: numele, carea fost Tipul Durata contracrantă: încheierii totalăa prenumele/denumirea şi adresa încredinţat contractului contractului denumirea şi adresa contractului contractului contractul 

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

Soy'~e .. ....... 
Nu este cazul 

Rude de grajul I 1>aletitularului 
••••••••• • •• 

Nu este cazul 

I 



Societăţi comerciale/ Persoonă fizică 
atrtoriz.ată! ~aţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, ~ietăţi civile profesionale 
sau ~ietăţi civile profesionale cu 
răspundere limitată care destaşooră 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii 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 Semnătura 

13.06.2019 ............... ( ·' ........ . 

' 

2 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

- . . .. , ~-. . " ! 
.,1<;t,;: IA GENERALA PENTR[[ liOMfNlSTHAReA 

PĂTRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR2 
Sir. Luiggi Galvanipr. 20, sector 2, Bucureşti (l 

.~rRARE I l~Nr . ....... .2.:(1 .......... b. ... .. 
. . /0. ... cuna ........ 9..t ... 20 ... /l. 

Subsemnatul, STOEAN I. NICULAE, având funcţia de inspector la Direcţia Generală 
pentru Admnistrarca Patrimoniului Imobiliar Sector 2, domiciliul 

, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pc 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: 

• Categoriile indicate sunt: (]) 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: 

*Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (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 
ort care sunt su use înmatriculării, otrivit le ii 

Vânzare-cumpărare 

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

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

României la momentul declarării. 

CONfORl',l?::JR)r'IALUL 
S.;;;r.,11ar~~CL-(_ 

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



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

m 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de cconom1s1rc 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: 

• 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 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: 

2 B.J.RU. -D.A. 
Edi/ia I I Revizia I 



VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, 
SOCIETĂŢI COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE 
SAU INSTITUŢII PUBLICE 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 tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 
al U-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. 

I.I. Titular 

Stoean I. Niculae 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar~ 
Bucureşti 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

3 

salariu 47.876 lei 

B.J.R U. - D.A. 
Edi/ia 11 Revizia I 



4.1. Titular Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

5.1. Titular Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

7. I. 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 Nu este cazul 

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

Data completării 
13.06.2018 

CONFORM 91J"O.)UTZALUL 
S.::m11a!a=--J , .c;;? 

,.r22'l- Uu•CL( 

4 

Semnătura 

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



DtREC I I~. GENERALA PcN I HO AOMIT<i< 
Pi.TRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

Str.:Lui~~~~i nr. 20, s~or 2, Bucurii-ş~) 

, l~TAARYt::·. -~u Nr. ""al-----· ..... 1.6 
, .:..iua ••.• _ ......... Luna ................. 20 •• _:_ .. : 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, STOEAN I. NICULAE, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, domiciliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

- denumirea i adresa -

2.1. NU ESTE CAZUL 

3.1. NU ESTE CAZUL 

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

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

Soţ/soţie ....... .. 

Rude de gradul I I) ale titularului 

Jnsti1uţia 
CXJIJ1raclanlă: 

denumireaşi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
ac iuni 

Calitatea deţinută 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a ac ionilor 

Valoarea beneficiilor 

Procedurai:xm 
careafust 
încredin(at 
contra::tul 

Data 
lipul încheierii Durala 

conlraCIUlui contractului contractului 

Valoarea 
toralăa 

contra::tului 

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



Societăţi romerciale/Perroanăfizică 
autori2ll1ă' A=iapi furniliale/ 
Qibinete individuale, cabinete 
a.9:Xiate, oocietăţi civile profesionale 

NU ESTE sau oocietăţi civileprofesionaleui 
CAZUL 

raspundae lirnitalăcare clesfiş:Yată 
profesiadeavocat/Orgmizaţii 

neguvernamentale/Fundaţii/ 
Aoociatii 2) 

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 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 corn pictării Semnătura 

13.06.2018 

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



DECLARA TIE DE A VERE 
' 

Subsemnatul STOEAN L NICULAE, având funcţia de Inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP: , domiciliul 
~ucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1

) 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. 

Nu este cazul 

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

* 2) 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 inclusiv cele aflate în alte ţări. 

1991 55 mp 100% Vânzare - Cumpărare 
Niculae 

*Categoriile indicate sunt: (]) 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. 

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

Ediţia I I Revizia O 



II. BUNURI MOBILE 

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

\ ~~~t~~~,~~~~:~iB .,fiţ;·t,;J li~îl!~[~!~ttt~t~ ~!!~~)~~g~,~,,:'.~~"~~~~~~~ttet:~~r·:; 
Autoturism VW Golf6 I 20 I O Vânzare - Cumpărare 

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

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 

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
·'oclusiv 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: (]) 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 
B.J.R.U. -D.A. 

Ediţia 1 I Revizia O 



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

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

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi 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 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/SOCIETĂTI NATIONALE SAU INSTITUTII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, c'REDITE, GARANTII, DECONTĂRI 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR VALOARE 
-TNDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II
lea 

B.J.R.U. -D.A. 
Ediţia 11 Revizia O 



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: 

-lilil$1il~lil&liii~~ 
1. Venituri din salarii · 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar 

Bucureşti 

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 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 

.J..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 

Inspector/ salariu 19.476 lei 

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

25.07.2017 

B.J.R.U. -D.A. 
Ediţia 11 Revizia O 



DECLARATIE DE INTERESE , 

Subsemnatul STOEAN L NICULAE, având funcţia de Inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP:■■■■■■I domiciliul 

'Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, 
declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

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

acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1. ..... 

Nu este cazul 
=z'Z;,;-C::;J;Zf,';;=='======,,.,,.,,,====-"=.,...,,,==.,..,.,.,=..,,....,.t-:==,.,,-,-,..,,..,,,,,.-,,....,,.,.,.,....,...,,..,...., 

i11t1l. " . , iilf f #lilJJiîil!lf li 
Unitatea 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

Nu este cazul 

3.1 ...... 

Nu este cazul 

4.1.. .... 

Nu este cazul 

Instituţia 

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

denumirea şi adresa 

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

Soj/~ţie ........ . 
Nu este cazul 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Procedura prin 
Data Valoarea 

carea fost Tipul 
încheierii 

Durata 
totalăa 

încredinţat contractului contractului contractului contractului 
contractul 

B.J.R. U. - D.I. 
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Rude de gradul I 1> ale titularului 
............ 

Nu este cazul 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, rocietăţi civile profesionale 

. sau rocietăli civile profesionale ru 
răsptmdere limitată care desraşooră 
proiesiadeavocat/Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii 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 

25.07.2017 

Semnătura 

............ ~ 

CONFORM CU ORIGINALUL 

s.::rn11i\1ura ~ 
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