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~C I . . , . . ALĂ PENTRU ADMINISTRAREA. i 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

Str. Luiggi Gatvaoi nr. 2tl, sector 2, Bocureşti 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, TABLAN C. CONSTATNTIN-CRISTIAN, având funcţia de inspector la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP : domiciliul 

• • 

4 

• sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din 
Codt1l penal privind falsul în oec1araţ11, cteclar pe propria răspundere că Împreună cu familia 1) deţin 

următoarele: 

I 

' 

* 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. 

Jud. Neamt , 

1 2015 9.500 mp 

.fud. Neamt 
' 

2 2015 l .250 mp 

Jud. Neamt , 

3 2015 2.500 mp 

. - _..... .. 

50% 

50% 

50% 

Tablan C. Constantin-
succesiune Cristian 

• succesiune 

• succesiune 

Tablan C. Crenguţa 

Tablan C. Constantin
Cristian 
Tablan C. Crenguţa 

Tablan C. Constantin
Cristian 
Tablan C. Crenguţa 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă,· (5) alte categorii 
de terenuri extravilane, dacă s·e 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. 

, sector 2, 
Bucuresti 

•, sector 2, 
Bucuresti 

• 

' 

l 

' 
l 

2010 103 m2 

2003 60 m2 

• succes1t1ne 

" 
50o/o 

vanzare-
-cum parare 

Tablan G. Constantin 
Tablan C. Constantin
Cristia11 
Tablan C. Cren uta , 

Tablan C. Constantin
Cristian 
Tab lan G. Elena-Vasilica 

* 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, soţu/soţia, 
copilul}, iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
trans ort care sunt su use Înmatriculării, otrivit le ii 

autoturism Opel Astra G l, 7 CTD I l 2006 A -van zare-cum parare 

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 euro 

-NOTA: 
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 penJ'ii 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 /Jărţi s·ociale fn s·ucietăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate tn nume personal. 
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' . 
' ' 

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. 

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 inclL1siv 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/SOCIETAŢI 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 

l.3. Copii NU ESTE CAZUL 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile 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) 

NO'"f Ă: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Tablan C. Constantin-Cristian 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patri1noniului 
Imobiliar, str. f..,uigi Galvani, 

nr. 20, sector 2, Bucureşti 

3 

salariat 69.517 lei 



. . 
. . 

1.2. Soţ/soţie . 

Tablan G. Elena-Vasilica 
Complexul Cultural Sportiv 

Studentensc l~ei , 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

2. Venituri din activităţi independente 

2. I. Titular NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

3. Venituri din cedarea folosin/ei bunurilor 

3.1. Titular NU ESTE CAZUL 

3.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

4. Venituri din investiţii 

4 . I . T i tu I ar NU ESTE CAZUL 

4.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

5. Venituri din pen.5·ii 

5. l. Titular NU ESTE CAZUL 

5 .2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titu lar NU ESTE CAZUL 

6.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. l . Titu Iar NU ESTE CAZUL 

7 .2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

7.3. Copii NU ESTE CAZUL 

8. Venituri din alte surse 

8. l. Titular NU ESTE CAZUL 

8.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZlJL 

4 

salariat 22.200 lei 



8.3. Copii NU ESTE CAZUL 

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

Data completării 

05.06.2020 

s 

Semnătura 

• • • • • • • • • ♦ • • , 

I 

. 
• 

,,.,. 

• 

.. ....... 



DECLARA TIE DE INTERESE , 

Subsemnatul, TABLAN C. CONST ATNTIN-CRISTIAN, având funcţia de inspector la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP 

I 

domiciliul 
r< • • J , sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile a1~t. 292 din 
codul penal privind falsul în declaraţ:11, declar pe propria răspundere: 

1 . . Asociat .sa;u acţion,a:r ·la societăfi comerciale, c:o:m:p1rn,iil:societâţi . naţion:a·le, i,nstit1i:ţ.ii ,d:e cued-it,._,grtjp:uij_: 
de ·in:ter.e~-e:c.onom,ic, or-ec,uim s.i membru în -a:.s.ocia ;ii,. fu·n:da· ~î'i·:sau. ·a·It:e o-r.ttan-iza~~il :rre21uv:er-na,men:ttlil#:! .. ; ·_; : · 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau de părţi I or sociale 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1 ...... NU ESTE CAZUL 
acţiL1ni şi/saL1 a acţiunilor 

2. Ca·Litatea de m:em:br.:u 'îri .;t11tg~n.ele de co;nd·u1tene, ad,m:i:!lis:t.rare ş-i cont:l!ol ale s.ocietă„ţilor· co.m:~f~j~Jţ;; 
wle vegtilo:r auton.o;rp;e, . a:Ie:;,ţ~!n.{P.'jtniJlo:rr/so·eietăţilot-:·'1,1W~1ţa:l~,:.,a1e r~~ţltîrţiîlo.r ,de cvedift., · wle, · gir;n.:Î!iiţpf\~: 

. ' . ·1 :· . ,- ·.: · 1 . c: d -··· 1 ' l .I · • .... . . I . · ' ·i .. , " · • , . de .. rn;tetes ,e.conom:rc, .. a.. e· .aso.c1a :ir or sau .. .1:u,n· · -a~-11 ·o·r· :or1 .a. e a,,.tor on2an1za,;rr ne1r..u.vern-a.men:ta, e: ._: , _:_,~ .' , . 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
2. I ..... . NU ESTE CAZUL 

3. Calitatea -d:e mem'b.r.u :în: cad nul ,asocia: ffi:l:O.r o.rofesio.n:ale 'ŞiXsau :sin dica1Ie 
, 3.1 .... .. NU ESTE CAZUL · 

~------- -------------- - ·- - ---------------- - -·-- ----~ 
.. . 

4. Calitatea. ·de mem,b·r-u în organele de con·ducere, adm:i.nis.tr.ar::e :şi <con-tr:ol, retnibui'te saiu . n e:r.etr,;ii~µ:,iţ~; ;_ 
d:e. ";În)U1te ,î-n ca:d1ru,l -p,a=rtid~I:o;r · 1:10.liti.c.e,, func "ia d~ ;intttă .ş:i ·d~eQ:u:miFea. oa,ctrdwlu;i. o:olitic . -·. :·•;;:,,i/ (<;7 

4.1 ...... NU ESTE CAZUL 
1-----------·--------------------- ------·---·------. 

· 5. Con·t.racte, inclusiv cele· d·e asistenţ,ă j,u,r.id:fcă, consu:ltanţă ,şi: cim:Je, . obţinute sau aflate· .în derulainc ·în 
. . ti-mp.ul„ exercită·vii mn,cţiilor, ID'anda·telo·r· sau ă-emnit-itţilo:r- :pu:h]Ice finan,ţate de Ja bugetu:I de stat, 'to,ca.I 
şi. .d:in fon.d-u:-ti ex.ter,ne o.l'î încheiate cu. so·cietăµ· com·encia:le c,u capita,1 de sta·t sau- und·e s·tat:al ·este 
a.c, ~iona:r ·maior.ltar/m:in:orita,r:· · · 

5.1 Beneficiantl de contract: nll!nele, 
prenumeleldenU1Tiirea şi adrext 

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

Instituţia 

contractantă: 

dentrrrurea şi ac1rext 

NU ESTE 
CAZUL 

Procooura prin 
carea fost 
încre:finţat 

contractul 

. 

Data Valoarea Tiptu Dtrrata încheierii totală a eot1tractului contracttilui contracn., lui contra:tului 

1---------------1---------1-------.J.-----+-- ---+---- - - ~------l Soţ/&)ţje ........ . 

Rude de gradLtl r l) ale titularului 

/ NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

1 



Societăţi comerciale/ Persoonă fizică 
autorizată! ~iaţii fumiliaJe/ 
Oiliinete individuaJe, cabinete 
asociate, societăţi civile profesionale 
sau societăţi civile profesionale cu 
răspundere limitată care desraşooră 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii 2) 

NU ESTE 
CAZUL 

1 
> Prin rude de graditl I se înţelege părinţi pe I inie ascendentă şi copii pe lin ie descendentă. 

2) Se vor declara numele, denL1mirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatE 
titularul, soţu l /soţia şi rudele de gradul [ obţin contracte, aşa cum sunt defi nite la punctul 5. 

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

Data completării Semnătura 

05.06.2020 • • • • • • • • • • • 
: 

. 
• 

.. ..... . 



. 

~--- - - - - - -------····'"' + .. .. - · - - · · ·. --· · - - •• ·-· . .. .. . , 

D!~ECf l;\ GENERAL!\ FENTF<U .A[J~v1iNtSTRAf{f.,~-. 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, TABLAN C. CONSTANTfN-CRISTIAN având funcţia de INSPECTC)R la DIRECrfIA 
GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 BUCUREŞTI, 
CNP domiciliul SECTOR 2 
MUNICIPIUL BUCURESTI 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) 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. 

··;};,"'''~ '" Jl'<•.:Jit·.::~;; :';,-w., !·-~-~•·:>< i:!. i1.,;:t' ;;_ ' .... -:- y~• -: .. --· ., .... . ;.;.,,::, 1.'!.;' ,·/ ;(~'i,_'ţ~,.• f,,;- .' ''\♦~ ''.!..{4'i;ţ'î'~ ••:i ~ ,:·1• l '~~;1-.:~;.\ :- ~li'-~~ :~,·•--r~~.:r(~"~·:)~~-~;:,y~t•='1::t•~1" ... ··---:t:.~tW>.: •.-.~-. #.'~z J{i~·rr~·~·..,J::;;; :: .. ;· ~ ' .. !'~~:t'~~J. :t:~ .• ...,. ... -., .... ~ .. -~ ............ J,<c···,. il' 
,. ~;\ .. :-.:~\~'Set V;'_ :o U· .. :;. ~i.A :!f<~,; ·• ~ -.:;;_i;,) '<f.l:"''· "l{~.- ..-~":"".\ ~ ~- ....... , . ~ .. , .. ~ :b ~'.~;- .-.•~ ~., ... , ~. · .... ·;i_r:: -~ :m~ c1!~~~~-~.M• ~<-~·-!>.· ·. • y!;~°!·'1'~ • ,'• \~~?,;~. ,... •. t •· ... ,r,.--· '!" • . • ·,, -,, ~iJt~Jj;1ţţ~~~: i,t.:~~~ .:F{~~~~& -ăft~•- , i;_es-a"- 1sau::wzona,I&'-;::, .. . ,,a egor1a .-·!", ~a:1,;ij~;.':liţ;i,câ ;~-~'.·. i;ll; ~- ~~,. ;~~.;~t\t~~-~~,.;~~·'#,f,tifţ~~l!ă,ftl~~~~{~;t~~~ .:-:~ii~~.J~ ,~ '<' ' ~~!r.~~-.;:i·..;j(;f,. .:-.::t< o an 1r-11 :~, !'( :, ~ '-• ~ ..,~ . -•-~:J• 7J·N„ fi ~"'• ., J.4 

~ ""ţ.;·- ~-;~---"'~Jf?".c;:E: . '¼'~., .. ·--~-~-•-·· ; ţ ,.:.: ft-:Jl-1ir- . • 'f-.tt t;.':t~. ~~ 'I f'~ţ.; ~:'B. ~ ;,.~ 11, ··ilf ;:-.. ~t„ţ~,.i ~ ~:-~ .•. ; :,;• :":I"'!:; '~ ; ,--!:'" "':,\7.. r:·::• • ..._,:s-:; ),~:.,;',4- ~ • •.1.-'."? ... ~• ,,., ,,.. _., .... .,,., .... ·-rţi_ 

Jud Neamt , 

• 

l 1 20 l 
,., 
) 

. . . . - . .... --

Jud Neamt , 
i 

. 

1 2 20 l 5 
, . 

, 

Jud Neamt 
• 

~ 
_) 20 1 5 

--- -

, -.;;. ,f(' .. ;~;;.g.,;.·"' li'!i-~;..lti:-;~:;..,,,,t.ţ:::• . ., ·-.i_.7''-:c-, ~►,,,.,:..,:-¾.«,";-~--•. "'1";..f ..... '. ,,~,.. ,,.,_; .. r. ... ~~·: ... 4 ,,;~ "·":· •• ::ţ•, ,.11.·~-_..-, ....... ,-<>·:tl;r,;:~;:4\.,~~.?'J!,.,;;.;_~;'!; ;': .~:~· ... -.~··,;.••ţ~ .,,.-~.7 : .. , ~~·•.;;ţ~J"1-._ "li'~-riA _,~.,~'"i ·· .. --~~B--~ ... f. _,.,, ... 1'~ .... .;.; ''""M -n-, 1•a , ·t1 ţ_J: '"-: .. "':'•,::"'.;..:. .. • -~:::;,.- ,911>. ·;~ ~ ·" ·•.,;,~}', ... ,.: ·'. , ... , .~ ~ ... «... . > 't'~'"'"-~· .,.~ţ: ... ;.,"'~-.... ""'X,:,.\c..:~• ,,.., •• .:,~,... .s. o· a· ! • - · · · ~ -· o u ' el '> ·.., .·:. ··~ ~½,-~,t•'!..- ~ .. ..;"\t ·X ;· •.1 1,..,,..,'" ~•.,. , ,.r ~-•••-• $°!':t· -," --;i"-'·~ ~ • }: .. ..._-v " . - . . .. ~ 
-; ·J• • • . . ~~ .... -~1 > 1 -<#,·~--~· ~~~ ,;. .,. · •. ••fÎd'< .. ,,.' 1: ... ·~.-

·:~~.>;_~•:,• ..;j, ,· .... ;r,:-< · . ..;~. ,.~ .. ~ f.t:;'.f1:~:i•·t;1;i;.~~'-1·,ţ.-j,-: '.:iil: ·,:t;.$-'1..;;.:.·~• ,,.,,,8 ...,. ,, ' ·,t:·' "f' . '" .· .;.~ ,. . ~.. ...;,,·, 
·;•~'.:i;J~;; ,fut.4"';:''$.~m. t~ ~l.~ ~~" / ~-1 ! .. ~~ :.~~:~~~j.-::. · · · u ·r a· a --~~·~.;ffef vi;t{¾:1 -~;:iţ /<..' :""'~~~-~-· -· ;;.:}~• ,_.,.,.·&r ,.,.-.;:,.. . _.. . . - .,,. 

1: ~ ·---~- ..... ~ •1,. ~~,.;.,.. .. i ,;.~~\·.~'{~~ţ,~ .. %- ;l ·U ·anu .... "~1~tr~•::3.--:::;. 
-~'\; . . 'i: fi ·t•âete~.ft .:~a~·;;I>......,"'~~ a· -... ;,·:.· -t-5.· .. -:·i~I!-*~ \ .. t;:~•t,"''";:f<· • ~t~. f:. o an· 1r,e:t ;r;'<r;..lt .. ~r;;': "';" , . .'J.'., •. is, . .. ,._ ~ ... -. '·~, ... •~-~--· .i::";',:--t.4:_,. " i'!:"i::,IJ • • 1~ .. -...-·'\'-x -~-w-r_ 

, •:f.;·.K/-tA'ijj~~~;:•~(~~~~~~~~-·,,ift .. .,~ ~!t~i?i.· 
...... ~ .. , .•• ·•s,: -., ,. . _. JP:., -~~ -'· ;J~k,~ . 1::.-ţ i'+;;~;?'!. ji{•-::,·,:·,::::r'.~t. ~r .. .:.{1 

,. - • .;;..I;, ._- ., , • . . ·->,""'- , '!~· • •~ ,-~./:.2h:';;-1 0; ~--,<"~,;.:.J;::;1,:-,~.~ .. .;,l;ţ•. i~~•· ;:.,t(1·.,,~..,_,,._5t..·~ .• 
., - , .... . .... ~ - .~ - - ,., " . 

~fabian C. Constantin-
9.500 mp 50% Succesiune Cristian 

Tablan C. Crenguţa 

Tablan C. Constantin-
l .250 mp 50% SL1ccesiune Cristian 

Tablan C. Crenguţa 

Tablan C . Constantin-
2.500 n1p 50% Succesiune Cristian 

Tablan C. Crenguţa 

* Categoriile indicate sunt: ( l) 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 î11 cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nu.mele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Bucuresti , 

1 2010 103 m2 

1 

25% 
Tablan G. Constantin 

Succesiune Tablan C. Constanti11-
Cristia11 



Tabla11 C. Crenguţa 

Bucuresti Tablan C. Constantin-, 

* Categoriile 
producţie. 

indicate sunt: 

l 2003 

(1) apartament; (2) -casa 

60 m2 50% Succesiune 
Cristian 
Tablan G. Elena-
Vasilica 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bt1nurilor proprii, numele proprietarului (titularttl, 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 Opel Astra G 1, 7 
CTDI 1 2006 Vânzare-cumpărare 

2. Bunuri sub de metale preţioase, bijuterii, obiecte de şi de cult, de 
-

formă 
numismatică, obiecte care fac parte 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

din patrimoniul cultural 
artă 

naţional sau 
colecţii 

universal, a caror 
artă şi 

valoare 

-NOTA: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în propriet,1te, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriL1l României 
la momentul declarării. 

Nu este cazul 

III. Bunuri 
ultimele 12 luni 

mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate " 10 

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 

-NOTA: 

Se vor declara i11clusiv cele af1ate Î11 bănci sau instituţii financiare din străi11ătate. 

Nu este cazul 

2 

• 
ŞI investire, 



*Categoriile indicate sitnl: ( 1) cont citrent sait echivalente (inclit.)iv card),· (2) depozit bancar sait 
echivalente,· (3) fonditri de inve,)tiţii sau echivalente, inclusiv fonditri p,Aivate de pensii sait alte sisteme cit 
acitmulare (se vor declara cele 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 it1vestiţiile şi participările în străinătate. 

Nu este cazul 

*Categoriile indicate sitnl: (I) hârtii de valoare deţinitte (titlitri de stat, certificate, obligaţiitni); (2) 
acţiuni ~,;ait părţi sociale in societăţi comerciale; (3) fmprumittitri acordate în nitme personal. 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
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 

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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.. ::ţ , :;:.;,.~,·l•';ţ.A • i ···. ţ,.,-.•<l: ,.~,,., - }_";-."·; •.·;~:,.:,.~·, .• ,ţ· ,·J.· ~~. ;.,.,~••, ~~t! -1 • .,, .... -.r •t ,. .>- •-'-'-;, , . h • • ,~~, t ~, ... ':( .; :,~· .• 1-:,_,;-.~• ., r~ :'~Ji;"~ I, .. ~.-t.?{•·~{i ~~T~·i'.-'i ~l""" . . ,.,~,~ . .,....,c.,-,..,,.. . -•:tl"'.,,.......,.,,,ur. 
-•o 

0
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1 • 1 • Titular Nu este cazul 

1 .2. Soţ/soţie Nu este cazul 

3 



1.3. Copii Nu este cazul 

*Se exceptează de la declarare cadoitrile şi trataţiile uzuale primite din partea ritdelor de graditl 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. Veniti,ri din salarii 

1.1. Titular 

TABLAN C. CONSTANTIN
CRISTIAN 

1.2. Soţ/soţie 

TABLAN G. ELENA
VASILICA 

1.3. Copii 

'. 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 Bucuresti , 

S.C. STIROM S.A. Bucuresti 

Nu este cazul 

2_.; Venituri din activităJi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

. 
J. ·)Venituri din ced~rea fof.osinţei bunurilor 

3. I. Titular 

3 .2. Soţ/soţie 

. .. .. . . ,• . . . . . 
4::;;'Venituri din investi/ii - . ·· 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

. . 
5. ·venititri din pensii ., . _ . 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

. . 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

•. 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

.. 

Nu este cazul 

4 

• 

salariat 

salariat 

•·.,. . 
. ,. 

. " . . 

: . . 
. 

' ' , ... 

. 
·. 

. 

. 

61.629 lei 

26. 700 lei 

' . . 



5.2. Soţ/soţie 

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. l. Titt1lar Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

7.3. Copii Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8. l. 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 

30.06.2019 
• • • • • • • • • • • • ; ....... . 

5 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, T ABLAN C. CONST ANTIN-CRIST[AN, avârtd funcţia de INSPECTOR la D[RECTIA 
GENERALĂ PENTRU ADMINIST~AREA PATRIMON[ULUI [MOB[LIAR SECTOR 2 BUCUREŞTI, CNP 

domiciliul SECTOR 2 MUNIC[PIUL 
BUCURESTl 

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. l ...... Nu este cazul 

3.1 ...... Nu este cazul 

4.1 ...... Nu este cazul 

5.1 Beneficiaruldecontract: nume!½ 
prenumele/denumirea.şi adresa 

fnstituţia 

contractanlit 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Proceduraprin 
carea fa;t 

l 

TiPJl 
contractului 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

Data 
îocheierii 

Durata 
contractului 

Valoorea 
totalăa 



denu1nireaşi u1eredinţat contractului contractului 
~ contractul 

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

Soţ/soţie . ....... .. ..... Nu este 
cazul 

Rudedegradul 11
> ale titularului 

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

Societăti comerciale/ Persamă fizică • 

aLrtorizată/ Asociaţii familiale/ Cabirete 
irrlividuale, cabireteasociate, societă~ 
civile profesionale sau scxietăţi civile 
profesionale curăspLn1dere limitatăcare 
1~:. ~~ • .::. ~ 1 ifesia deavocat/Organizaţii . ' 

neguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţii2> 
Nu este cazul 

1
) Prin ritde de gradul I se înţelege părinţi pe I ir1ie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

2
) Se vor declara numele, denumirea ş i 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 [ deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Preze11ta decl~traţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

30.05.2019 • 
• • • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ r , ......... . 

2 



DECLARA ŢIE DE A VERE 
I 

!I 
Subsemnatul, TABLAN C. CONSTATNTIN-CRISTIAN, având funcţia de inspector Ia Dire,. i 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP l domicjt' :~ 
~ · . • . , Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 I i 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1l d I i' 1 

următoarele: 

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

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

Jud. Neamţ 
Comuna 

Dragomireşti, 

Sat Mastacăn 
Jud. Neamţ 

Comuna 
Dragomireşti, 
Sat Mastacăn 
Jud. Neamţ 

Comuna 
Dragomireşti, 

Sat Mastacăn 

1 

2 

3 

2015 9.500 mp 

2015 1.250 mp 

2015 2.500 mp 

50% succesiune 

50% succesiune 

50% succesiune 

Tablan C. Cons 
Cristian 
Tablan C. Crenguţ 

Tablan C. Constan ·1. i 
Cristian 
Tablan C. Crenguţ 

Tablan C. Constan 
Cristian 
Tablan C. Crengu 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categ •~µ.]' A 
de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. I 

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 

2010 103 m2 

Bucure ti 

2003 60m2 

25% 

50% 

succesiune 

vânzare
cumpărare 

Tablan G. Constantin 
Tablan C. Constantin
Cristian 
Tablan C. Cren uţa 

C
. . I Tab lan C. Constantin-1 ij 

nstlan :

1 
Tablan G. Elena-Vasili ! 

Bucure ti I " 
* Categoriile indicate sunt: {I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) sp •

1

1
1

;-

comercialelde producţie. 1 

2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţulso f : 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. I 

CONFORM C~R!G!NALUL 
Semr.ttlura .d. . L 

~LLJL.~Q..._ __ 

1 
' 

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



II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloac Ide 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii I i 

'¼\1, ~ .. ;;~.'.Yf,';'11im>'l\iii:li1i!:! .. ~H;;-:rnnu~ţ1r.:î;1ii:.·r;r,q;- rr..;;0;\,u;-1:'!'.fl•~minn;.il{!~~i~\;r-,wr,;;;;i~,;M :rt':t{jJ'.Jfl 
. " , ţ!I iii \)~1Y\lJl:q~ţfâ'p~j~ii:tif~ ~Îf,l\;'.1Qpiîlifdg1'â1i:lf l!i'î', '~(\ :~1 
~r;'..,•1:'."i-1, •~1,.L,1· ,,c;!. 1,,.,,,i,,;;<,:'•,w11,,,,,,,::,,w;;:h,:ilu1,;N,1!f1,,,.Jmt:i ~1:J,:l;.\:>c!;,~,JA:l!Jl11,;l!',;ll,111lq:ff'?lm>•tc;.'t:.:1: ;,1,,Ji,,,:h: 

autoturism 2006 vânzare-cumpărafJ. 
I' 

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

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teri 9riul 

României la momentul declarării. 

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

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi inve tfre, 
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: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit banca ~au 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte siste 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

CONFORMryOR!_9JNALUL 

Sc11\r10lui0--<!~ 
2 B.J.R.U. D.A. 

Edi/ia I I Re ,zia I 



2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum tă a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo 

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

NU ESTE CAZUL 

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de e I ro 
I,.' 

pe an: ...................................................... NU ESTE CAZUL .......................................................................... ,.!.'.! .. 
" ji 

NOTA: li 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 11 

1t 
; 
)f 

ir 
V.DATORII li 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş· J.'1 e 

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

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

I. I. Titular NU ESTE CAZUL 

1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

I; I : i . 
I, 1. 

I " 
I li 

li I 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi fr!f 
ka __________ 

1 
ll!i 

3 B.J.R.U. 
1 
b.A. u.,mu&r 



li 1 

1: 
1: 

" li 

SĂI FAMil 
11 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR DE 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2 

'! 

PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

l1 

fu1Jr,r,estâtl@1Jiectu1!-răilu • 
"rri· 1\'{llfi:~1.:~&'11mi..!Aillm1LL]Ji,'11~1f' i* '1m~-•-1l§" ' 
ner,atd'n' e1.y;en1t¼lttt;.1rik! ncasht';e, 

•'•,,",,,:,-: ·:.::,,' :i:<:> 
:Y:/.''.'\.,>.·,::,,. <-·<_-,:'_(;;/{;'. :·,:: ,.:,·•::;<•:/;\ •,·::."; I 

I.I. Titular I' 
Direcţia Generală pentru 

Tablan C. Constantin-Cristian 
Administrarea Patrimoniului 

salariat 53.248 lei Imobiliar, : 
Bucuresti 

l.2. Soţ/soţie I! 
S.C. STIROM S.A 

11 

Tablan G. Elena-Vasilica salariat 25.160 lei 
Bucureşti 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL li 

lt 

:~ ~ ~ ··~ 2.\'. ',-_,, ,,,~·:·~- ;;,;.,-;,,·'' "'.,>'.~• :··.;:-; -,,,~: ·-" :,, • .. ...•.. ,' 
I :V~'. ~- ~-. , .. :·:_, -:- ""' .. -·- ·'· .. ,,,, 

" . '· 

2. l. Titular NU ESTE CAZUL I: 

I I! 

2.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL ii li 

ii li 
.0 ' . ,·:_- ·•·"'· -··-·.;.c :. '"':''? ·. : , .. ,,;,:;, ...... , '· " I J/f_ .. u."', : .. ::.';.;,: \'_I,(\=;:\:· .. ,,::·"''.::,:··., ·- :.,_, -U :,, ,/'./,,.:' ·".:-'J;/:';:--,,,,,,· ... , :_::':<· li 

' 
3. I. Titular NU ESTE CAZUL iii I 1:: 

I: 
ii 

3 .2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL i ' I 
ll 

4/ TTc~ ~ ... - : __ /.•J!·: ,,._ •" ···•· •·'•.•>'i\•.·•cv:i ,,·•··· ··•·· ,y· ... · ,:··· :(/.\tc···••i.•>···•'·•·•.····•·••.·••· .. , .... n. , i . r ..,_ • .. •.· ,_,,, .. , "" \);J(tt;lii\\?:::\/:~ , :<' ·=:, ,,,: '.:\:\::;./,.;;''.,,: ,:.:a• 
' 

4. l. Titular NU ESTE CAZUL !li li 
I li 

4.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 
I 

li I 

I 111 

',.: . . •• ·• -'"· <: .. ::., •;;::;.•··,_,_'.,'-.::: . 
·~ ?. '•'t.••.•\'.:,'• ,1 :'J,'liI•' .. · ,>•;1111 ':Filei ,,,:,,c, 

,.,,. :.:,,,,,.,:,,,, '-· .. .,,,.L .. ,_. 
., 

' 5.1. Titular NU ESTE CAZUL li 

l11 
5 .2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL III 

Iii li 
-6:-{t_tiiii :,~.;_: .... :,_,~. :: ";;,' , .. ,, ,, ·,·i:::.:.7::;::c :.-, .... --,;;:. ~:·,-~,:·;<:·,-. -.i•::;., -\::-:-:~,:;:·: ~ 

',. , .. ,..,, .. : 
111 . ... "' . .,. ·•··· . 

Iii 6.1. Titular NU ESTE CAZUL 
: 

l!I 

iH 
4 B.J,R. U. -: ~ r,• 

CONFOR¼~NALUL &,,•,,&•: I 
Sc111r,t,lui."-' 1 U '{ZJJ,,U-e .. ~ I I' 

' [' 
I 

'' 



6.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL i 
. 

7. TfenitilridirzpreiÎiiişÎdiiîJb{u?ig~n9f;'f/s!;;;•::f Y; !:'),::_;::,,·>' .. 
i:f;/{'.:·t '.;~~,,,. ''.<'·>/'i >'i-;,.: ,-. :.-: ,:_·,,">{- '>· 

.. -_.,,_,, ·,...-:;-''· ,;:- \: 
;:•- ,:;';•,:i> HH 

7. I. Titular NU ESTE CAZUL 

• 

7 .2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

7.3. Copii NU ESTE CAZUL 

· .. _, __ ,,,, ___ . _,: '~-" ,;., . . 
'- .. ·-•,',,' •'\.:::-\\/'""'' ' . 

. .. 
{"''"' 

' ;: ,.,.,, ... ··.•··ii;,\,;,;;·,}·; l!J li:.•I CH ,,., ' :::,,:: :t··-· ; '.-!>"•'C" '·"<< .:::· ;·, <T\::/_·:':/)/i:P>{_._·::i·.':'.' 
.. ., 

·,,,, 

8.1. Titular NU ESTE CAZUL 

• 

8.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL i 

• 8.3. Copii NU ESTE CAZUL 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru incxactitate3 sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnăt•·-11 

07.06.2018 -• • • • • • • • • • t •. ' ......... 

5 B.J.R.U. -'V.A. 
Edi/ia 1 I Reviiia I 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, TABLAN C. CONSTATNTIN-CRISTIAN, având funcţia de inspector la Dir
1
<t1a 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP domiciliul : I •• 
I ! i 

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

1.1 ...... NU ESTE CAZUL 

!f2W€îmf 

lli~~;fl~ ====== ==="'-,e-•=---,C-'"'·'"· =-====:;o::====== 
ci'lmei,-''.ci "iB.1r_ i •. ,_ 1titi'l~ 

yer.na e a e · U;I 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficii/9t , 

2.1 ...... NU ESTE CAZUL 

5.1 &neficiarul de oontract: numele, 
prenumele'denumireaşi adresa 

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

Soţ'roţie ........ . 

Rudedegradul I 1la!etitularului 

lnstituţia 

oontractantă: 

denumirea şi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Procedura prin 
carea fost 
încredinţat 
oontractul 

1 

lipul 
contractului 

Data 
Durata 

încheierii 
contractului 

contractului 

I I' 
8.J.R. U. ~\D.J. 

Edi/ia 1 I Re~iziall 
"I ' I 

I_ • __ ,1•.: 
''. 



li 

I 
Socielăp comerciale/Peisoană fizică 
autorizată! A=iatii ramma1e1 
Cabinete individuale, cabinete 
agx;iate, socictăţi civile proresirnale 
sau socictăţi civileprofesirnalea.i 
raspundcre limi1lltăcare desfăşooră 
profesia de avocat/ Organi2<ljii 
neguvemamentale/Funda(ii/ 
Asociaţii 2) 

NU ESTE 
CAZUL 

l) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. :1: 
2
> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţin 

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. li 

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

Data completării 

07.06.2017 . . . . . . . . . . . •.. . .......... . 

2 B.J.R.U.-i 
""'" ,, ,~ 1i' 



Subsemnatul, TABLAN C. CONSTATNTIN-CRISTIAN, având funcţ~ la Direcţia 
Generală entru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP _, domiciliul 

, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pc 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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Jud. Neamţ 

2015 9.500 mp 

Jud. Neamţ 

2 2015 1.250 mp 

Jud. Neamţ 

3 2015 2.500 mp 

Tablan C. Constantin-
50% succesiune Cristian 

Tablan C. Crenguţa 

Tablan C. Constantin-
50% succesiune Cristian 

Tablan C. Crenguţa 

Tablan C. Constantin-
50% succesiune Cristian 

Tablan C. Crenguţa 

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

2010 103 m2 25% 

2003 60m2 50% 

succesiune 

vânzare
cumpărare 

Tablan G. Constantin 
Tablan C. Constantin
Cristian 
Tablan C. Cren uţa 

Tablan C. Constantin-
Cristian 
Tablan G. Elena-Vasilica 

• Categoriile indicate sunt: (]) 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. 

1 



II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşm1 agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

autoturism Opel Astra G 1,7 CTDI 2006 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. 

NU ESTE CAZUL 

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

,Natura bunului! ···· 'Data' 
îri;tfăîiiJ{ îli~ti-ăiniitiff 

:J>ersoâită către care s~âi • Forniâ 
••. •· înstrăhuiH ! ·• •· .. • .!.· înstrăiriă~ii'i . ! 

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: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2 



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 . 

. · •·•. Em iteiîtHt111/societateitîît dtre ersoâiîâf'estei 
! J~ îlîrtJţi~JJi~liJ~i~tro~iiJiiJf;i:â~'îill"' tii'iriilI::; 

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); 
(2) acfiuni saupăr/i sociale în societă/i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: ...................................................... NU ESTE CAZUL. ................................................................................ . 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

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

BCR Sucursala Pantelimon 2003 2018 IO.OOO$ 

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 
'UBLICE 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 trata/ii le uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea 

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



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 UL TERI OARE) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I.I. Titular 

Tablan C. Constantin-Cristian 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
ll1l()biliar, ---

salariat 22.l l l lei 

f---------------t-~--=B:..:u:..:c-=u.:..:re:işt:.:i-+ _________ -+------j 
1.2. Soţ/soţie 

S.C. STIROM S.A 
Tablan G. Elena-Vasilica 

Bucureşti 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3. I. Titular 

3 .2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5 .2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităJi agricole 

6.1. Titular 

4 

salariat 

~ - I IL ALUL 

coNfORM y-1lrJ7" 
Scn~:.,..ir( \ A 
...__ 

19.500 lei 

\ B.J.R.U. D.A. 



6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

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 Semnătura 

12.06.2017 

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



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, TABLAN C. CONSTATNTIN-CRISTIAN, având f~ctor la Direcţia 
Generală entru 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 familia'> deţin 
următoarele: 

.t.·d:!(~:t~ŞJ·~.-;~t~1~.~.';.'.j~~~t!W.';~~i.;J[}ţj~~:~.1~~.-~tllt~:f,:lJiif,:1.·~.~.':lil~i~;~.: ... ~lj~.flf::,:rJ1f,:~~~i~.~ţr.J."ltn,~;tg~.~tb,:,;;,1,,r.;t,~1111~.i,;,JiM~.ÎriJ;_y,;,·.~.;.~1tf,.~-;~f.;';~.~.;:;ifJif,1t!tl:,.~:ij;~tii~;~ : e:m eres,econom1c;',.,r.ecu!Il1!01'/memu,t,µ,~n!;asoc1a 1n;,> unua,1ntsau1a, eJ:0(.,aUiza,mn.eecu~eri11amen a e:;;,c,Fr:tc 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

sociale sau de părţilor sociale 
actiuni şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

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

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... NU ESTE CAZUL 

\3·W.Călltă'teâtatWţiifhl,6_îiµ~tll1[câ'.U_f:JlliilSO~iă.t.iîlP1:iDrot~~lO'~~re11sJfŞ?U.l1~f1t(O.Cn)~J!1mitJ)r~!:ţ1i5t~l~i!.iillHJ)ll~nm;;111f;:t:;rn;0~1:~;:11Jf}§!J'.il;{!;t 
3.1 ...... NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenurnele'denurnireaşi adresa 

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

Soţiroţie ......... 

Rudedegradul I 1laJetitularului 

Jnstitu\ia 
contractantă: 

denumireaşi adresa 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Prore:lura prin 
careafost 
încredinţat 

contractul 

1 

Data Valoorea 
Tipul 

încheierii Durata 
totalăa 

contractului 
contractului 

contractului 
contractului 

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



Societăţi ronerciale/ P=nă fizică 
au1cxi2ată' Asociaiii ramma1e1 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, oocictăţi civile profesionale 

NU ESTE sau oocietăţi civile profesirnale cu 
CAZUL 

răspundere limitată care clesfă;rnră 
profesia de avocat/ Orgpnizaţii 
neguvernamentale/ Fuooaţii/ 
Asx:iati i 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 

12.06.2017 

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


