
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnata Bălan Ș. Carmen-Nicoleta, având funcţia de Inspector superior la Directia Generala
Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP ************* , domiciliul **********,
***** **** ************, nr. **, bl. ****, sc. ****, et. ****, apt. **** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

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

open   
I. Bunuri imobile

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

 

  
*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. 
*1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

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

2. Clădiri
  

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

 

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

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

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

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul1)

- - - - - - -

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul2)

- - - - - - -
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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 valoare 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.

 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de
dobândire

- - - - -

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata

- - -

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana catre
care s-a

înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

- - - - -

Instituţia care
administrează

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în

anul Sold/valoare la zi

CASA DE AJUTOR
RECIPROC
METROPOLITAN,
****************
****************
****************

Fonduri de
investiţii(inclusiv
pensii private sau
alte sisteme de
acumulare)

RON 2016 9218.95

BANCA
TRANSILVANIA S.A.,
****************
****************
****************
***

Cont curent sau
echivalente
(inclusiv card)

RON 2016 6239.60

METROPOLITAN
LIFE SOCIETATE DE
ADMINISTRARE A

Fonduri de
investiţii(inclusiv
pensii private sau

RON 2013 20907.54
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)

fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal anterior).
  

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

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

 

 
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni 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:
 

 
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.

 

UNUI FOD DE
PENSII
ADMINISTRAT
PRIVAT S.A.,
****************
****************
****************
****************
**************

alte sisteme de
acumulare)

Emitent
titlu/societatea în care

persoana este
acţionar sau

asociat/beneficiar de
împrumut

Tipul* Număr de titluri/
cota de participare Valoarea totală la zi

- - - -

Descriere Valoare Valuta

- - -

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

BANCA TRANSILVANIA
S.A. 2019 2024 31900 RON

CASA DE AJUTOR
RECIPROC
METROPOLITAN

2020 2023 29900 RON
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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*
 

  
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile 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 provenite din străinătate.

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul
prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

- - - -

1.2. Soţ/soţie

- - - -

1.2. Copii

- - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/
Obiectul generator de

venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

BĂLAN CARMEN
NICOLETA

Directia Generala Pentru
Administrarea
Patrimoniului Imobiliar
Sector 2, STR. LUIGI
GALVANI NR. 20,
SECTOR 2, BUCUREȘTI

SALARIU 61533 RON

1.2. Soţ/soţie

- - - -

1.3. Copii

- - - -

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

- - - -

2.2. Soţ/soţie

- - - -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

3.1. Titular

- - - -

3.2. Soţ/soţie

- - - -

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

- - - -

4.2. Soţ/soţie

- - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

- - - -

5.2. Soţ/soţie

- - - -

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

- - - -

6.2. Soţ/soţie

- - - -

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

- - - -

7.2. Soţ/soţie

- - - -

7.3. Copii

- - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

- - - -

8.2. Soţ/soţie

- - - -

8.3. Copii

- - - -

Data completării Semnătura

09-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata Bălan Ș. Carmen-Nicoleta, având funcţia de Inspector superior la Directia Generala
Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP ************* , domiciliul **********,
***** **** ************, nr. **, bl. ****, sc. ****, et. ****, apt. **** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

1242707

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori 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 majoritar/minoritar:

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

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

Soţ/soţie
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 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. Nu se declară
contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

09-06-2022

2 / 2



























DECLARAŢIE DE AV~~~ 

Subsemnata Bălan Ş. Carmen Nicoleta având funcţia de inspector la Directia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul Oraş Pantelimon, Judetul Ilfov, 

, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar 
pe pro-pria răspundere că împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 

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

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

II. Bunuri mobile 

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

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. 
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III. Bunuri mobile, a căror valoare 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. 

Casa de Ajutor Reciproc Metropolitan -

Banca Transilvania S. A. 

Banca Transilvania S. A. 

Metropolitan Life Societate de Administrare 
a unui Fond de Pensii Administrat Privat 

S.A 

3 

1 

1 

3 

Lei 2016 

Lei 2016 

Lei 2017 

Lei 2013 

7.617,37 

6.961,22 

2,62 

11.234,76 

*Categoriile indicate sunt: -(If -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: (I) hârtii de valoare deJinute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) 
acfiuni sau părJi sociale în societăJi 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: 
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Se vor declara inclusiv asivele financiare acumulate în străinătate. 

Banca Transilvania S. A. 

Casa de Ajutor Reciproc Metropolitan -
Institutie Financiară Nebancară 

2019 

2020 

2024 31.900 Lei 

2023 29.900 Lei 

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 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 

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 

Bălan Ş. Carmen Nicoleta 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. l. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, str. Luigi Galvani, 

nr. 20, sector 2 Bucuresti 
nu este cazul 

nu este cazul 

nu este cazul 

nu este cazul 

3 

salariu 51.579 lei 



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 

5.1. Titular nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie nu este cazul 

6.1. Titular nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie nu este cazul 

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 nu este cazul 

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

Data completării Semnătura 

4 



.. - ...... ------, 
OIRECill, t\~Nfi~~rEN1'HU ADMlNlţf'RAlfil 

PATRIMONIVllJI IMOBILIAR SECTOR 2 
. Str. Lui99i G~lv<lni rr 20, socţor 2, $ucureşti . 

,,r,; ,..- r.1 b . d::.J 
Zl·ua u :i_L"na ..... ~ ......... 20 ...... . DECLARA ŢIE DE INTERESE_::_·_:.:.:_:·····..::.. -·--

Subsemnata Bălan Ş. Carmen Nicoleta având funcţia de inspector la Directia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul Oraş Pantelimon, Judetul Ilfov, 

, 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 i adresa-

3 .1 ...... nu este cazul 

4.1 ...... nu este cazul 

5.1 Beneficiarul de contract: ntnnele, 
prenumele/denumirea.şi adresa 

T It:t.tl~ . . . . . . . . . . . . ... 

Soţ/soţie .............. . 

Rude de gradul 11) ale titularului 
•••••••••••• 

Societăţi comerciale/PffiDarlă fizică 

autorizată/ Ascxiaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete ~iate, sxietăţi 
civile profesionale sau sxietăţi civile 
profesionale CLt răsplll1Clere litnitată care 
desfilş)ară profesia de avocat/ Organizaţii 
n emamen1ale/F ·v Aroci ·j2) 

Instituţia 

contractanra: 
denumirea şi 

adresa 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Procedura prin 
careafo.st Tipul 
încredinţat contractului 
contractul 

1 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a ac iunilor 

Valoarea beneficiilor 

Data Valoarea 
Dura1a 

încheierii totalăa 
contractului 

contractului contractului 



I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe li11ie 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 
5% din capitalul social al societăţii, i11diferent 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 

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

Subsemnata Bălan Ş. Carmen Nicoleta având funcţia de inspector la Directia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul Judetul Ilfov, 

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. 

I. Bunuri imobile 

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

nu este cazul 

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ări. 

nu este cazul 

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

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

II. Bunuri mobile 

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt su use înmatriculării, otrivit le ii 

= = =:s 

nu este cazul 

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. 

nt1 este cazul 

1 



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 inclt1siv cele aflate în bănci sau institu ii financiare din străinătate. 

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). 

nu este cazu I 

*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 

~ 

NOTA: 

Se vor declara inclusiv asivele financiare acumulate în străinătate. 

Banca Transilvania S. A. 

Casa de Ajutor Reciproc Metropolitan -
Institutie Financiară Nebancară 

2017 

2018 

2022 13683,52 Lei 

2021 11000 Lei 

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* 

2 



1.1. Titular nu este cazu I 

1.2. Soţ/soţie nu este cazul 

1.3. Copii nu este cazu I 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile itzuale primite din partea rudelor 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) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile rovenite din străinătate. 

; 1-'. . V J.nit~ri din salarii · . . . 
' . . . : . . . . . . . . . 

1.1. Titular 

Bălan Ş. Carmen Nicoleta 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, str. Luigi Galvani, 

nr. 20, sector 2 Bt1curesti 
nu este cazul 

nu este cazu I 

2.1. Titular nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie nu este cazul 

3.1. Titular nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie nu este cazul 

::.· .. ':·· .. ·.·.> : ......... . ·'. . ' •, . .. . . ..: . '. . ' . ' •' . . ·: . 
. . . .:: V '.·. ··. : .. . 

4.1. Titular nu este cazu I 

4.2. Soţ/soţie nu este cazul 

·s. :-vehttur:t:?dtn'p~nsit:: : ·•::_· 
. . 

3 

salariu 

. , 

36121 Iei 

.· · : .. :'·:>· t.·· ... . . . ·. . .. . ... ·-r. ····: :;• . ... . . . . . .. . . . . ~: 

. :, . . ' 

.. 
. . 

.. ·.. . :· .. : .. . .. . . 
• : • ,>. 
. . ''- . . 

• t • . . 

' . 



5. I. Titular nu este cazu I 

5 .2. Soţ/soţie nu este cazu I 

d:. iVe11Jii/uti~4i~ -izb,tfviţ&ţiagricqlg :· . ·_-_·_. 
. . . . . . .. . . . . .. . ,. . . . . . 

. . . . . . ·. . . . . . •' . . . . 
. ·- . . . . 

6.1. Titular nu este cazu I 

6.2. Soţ/soţie nu este cazu I 

~,;~:
t . ..... ~~ ,_ ,1 

•❖ •-> " 
, . ~ ··-

,: t ? . 

. ~r.? '" J --~;. 

'. ?,.· :tt:J·~ttiÎri,din premti 'şi di~Jocuri de no.roc· .·_. ''- ·:: ,:·:: ·: : . · 
7.1. Titular nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie nu este cazul 

7.3. Copii nu este cazul 

•8. :• ve•rittuti. dtn· alte siirse : .-_; -·· . . . . . . . . . '.. . . . . , .... , .. . . '' • .. 

8.1. Titular nu este cazu I 

8.2. Soţ/soţie nu este cazul 

8.3. Copii nu este cazu I 

. : . . . 

.. . . , . 

, . . .. 

' . . .. . 
, > ; ; ; • • •• ~-

. .. 
.•.. :: . ,,ţ ·. ·.:· :· -~'·: ::· 

.. ' " . . .. . 

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

Data completării Semnătura 

•••• •••••••••••••• 

4 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata Bălan Ş. Carmen Nicoleta având funcţia de inspector la Directia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul Oraş Pantelimon, Judetul Ilfov, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar 
pe propria răspundere: 

Unitatea 
denumirea şi adresa -

1.1 ...... nu este cazul 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale satt 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a ac iunilor 

, ~c;; ~ ·:iiri · . ' 

Unitatea 
denumirea i adresa -

2.1 ...... nu este cazul 

4.1 ...... nu este cazul 

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

TÎtl.JJar- . . . . . . . . . . . .... 

Soţ/ro~e .............. . 

Rude de gradul J1)aJetitu1arului 
•••••••••••• 

Societăţi comerciale/ Peisamă fizică 
autorizată' Arociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete arociate, sxietăţi 
civile profesionale sau sxietăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfruµuă profesia de avocat/ Orgpnizaţii 

emamentale/ F ·· Noei · ) 

If1Stitutia 
contractantă: 

denumireaşi 

adresa 

Calitatea deţinută 

Procedura prin 
Data carea fost Tipul 

încheierii încredinţat contractului 
contractului contractul 

1 

Valoarea beneficiilor 

Valoarea Durata 
totalăa contractului 

contractului 

"' :1.M 



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. 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 

••••• •••• • .................... 

2 



ul Re 1, I IA ~dNcht1îiîPERTRD7\lmml5 ,l!J
PATRIMONIUU/1 IMOBIUAR SECTO 2 

DECLARAŢIE DE AVERE INîP.AREIIW/<tNr ........ J.'5 .... . ~: . Sir. Lwggi Gr!lv,;ini n;, 201 sector 2 Bucu~eşl 

_0_~_-:.J~ .... l.ur.a ...... 9.B. ..... 2 ./. ' 

Subsemnata BĂLAN Ş. CARMEN NICOLETA având fnnctia de inspector Ia Direcţia Gene a ii 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP . , domiciliul Oraş Pantclimo 1, 

~ , , cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal pri 
falsul în declaraţii, declar pc proprie răspundere că împreună cu familia1> 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. ==~~ 

nu este cazul 

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

*2) La "Titular" se men/ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titul ru 
so/ul/so/ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; 
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 

nu este cazul 

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

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

României la momentul declarării. 

nu este cazul 

CONFORM~ 
Se111l\.1.~u.·•' I B.J.R. U. - .A. 

Edi/ia I I Revi ia I 
I 



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

IV. ACTIVE FINANCIARE 
!: 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisi c ;,şi 
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.00 ~e 
euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institu ii financiare din străinătate. 

I s~fitllţiâifc•areraf1m1nis't~'<ir!ll 
.y,:*iidt i,;.,Jt{)Ji)k'mlJ;j(~f<~it'ttlîlr 1,a ~esa0aces ern. 

nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit banca~ sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme •• .. ·••}·.•. 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). l i 

1 2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însuma ă' a 
'I tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro · I 

NOTĂ: ., 

1111 

* Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obligaJi 1 't); 
(2) acJiuni sau părJi sociale în societăJi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. li j 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.00 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 leasi g i 

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

Casa de Ajutor Reciproc Metropolitan - I :i I 
. . F' . N b 20 I 8 2021 11000 Lei i I 

Ins!Ituţ1e manc1ară e ancară I ,, 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONÂ{~ 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZA ~~; 
SOCIETĂŢI COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE ,iîr 
INSTITUŢII PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDI il!1i 
GARANŢII, DECONTĂRI DE CHELTUIE1:,I, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATOR Y .. r'i 
A CĂROR V ALO ARE INDIVIDUALĂ DEP AŞEŞTE 500 DE EURO* 1 • • 

CONFORM C~R!GINALUL , 2 B.J.R. U. - ·1.I 
Scuu,~~·• ''_,,:;Y , / Edi/ia I I Reviklli I 
~ Cc,-r-C-V-~ c_ l I!: 



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 trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 
al D-lea 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMIL ' 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOA 

NOTĂ: 

1.1. îi tul ar 

Bălan Ş. Cannen Nicoleta 

1.2. Soţ/soţie 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, -

Bucure ti 
EUROM INSOLV S.P.R.L., 

. 
Bucure ti 

nu este cazul 

salariu 

salariu 

27065 J 
lj 
I, 

11 

723 111 
q 
H 
111 

111 
1.3. Copii nu este cazul 111 

I li 
21'.,,;yerufur1 . .:d1#/ri9,ti.~fţăţ1·-~·1ii'.cl~P~h9~hJ~i,::;t·,:fi~!k~:,{f,Y:x:;lJ!,;'.·:~:h,::~t-::.~('_,;-__ '.::~,)j~;-_~i::~:;'.,'.:;ţ.,;':):~-;:ti'.;,:,;:~~,:::~:::(;\:~.,~~;,i<,iZ::;x.:;;.::;,,;~~.:'.'.:;~:~~~:l;~;~:~:~~;::>;;~::::~ ·1 ~ ' 
2.1. Titular nu este cazul 111 

li 
2.2. Soţ/soţie nu este cazul li 

3.1. Titular 

3 .2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

nu este cazul 

nu este cazul 

nu este cazul 

nu este cazul 

3 

I li 
111 

B.J.R.U.-D: i I~! 

Ediţia 1 I Rev/4\i ! I 



· I ,, 

s:,v.~:,:.::: .. .·.·;~;;ec\,, . I ~ (;;\}j •. / ·.•:. ,.:>~ ,. i _: <'-'>/,'.' /'1'"'.'".0 •• ,, ·;:;;:!, ,._ ,.\, -.,, .. _ ... ,,_ •:: ,., : : : 

5 .1. Titular nu este cazul I 
: 

: 

5.2. Soţ/soţie nu este cazul •• 

. . :.: .·.: . : '/® - ,, :: c·J:;'.'/: ,('j,J:'':·:.:•::<< .,•:·:::··::,,.: ':/;:•,,·,:: •I 

' I ,,, : ·: "' : ·-,--~ ,, ·., " .,. :.: ... ·": . .• ·i:C:c_c--:_·::,·:;:··:·,:: :,~·:/ :<. -.. · 

6. I. Titular nu este cazul I 
• 

6.2. Soţ/soţie nu este cazul I 
I I 

7/'!{' inciir 11:t•i:iWii/f ··• -:·: .. :.. _,,,, 
,/'. lhîit .·. "' ,,,.,. :',·:;· .. -!"·(i.';:c,;: ,;,:,,,:•/:.::•r,)':;:·,,,.,,,,,..;,, ,,.•,.::1:,,., ... , .,.. · ,,- __ --- .. •·· 

7. I. Titular nu este cazul ii 
: .• i 

7.2. Soţ/soţie nu este cazul 
: ,, 
I' 

I I • 
7.3. Copii nu este cazul I ! : 

i ; 

I : 

n _" -:,·:-:.:ii.·::··. 32' 
C : •·. ;,; 

~ i•. ,. 
, ... 
~ ,,,,,.,:' ;,-y,,;,.,.,. __ 

~,,,.- :: :;o;,·,,;. '.':.i.-':-';• •• :•::_- :·:,·:::>;-.-·:''!'".-<<;: . ,. . :{\ ,. :/. 

8. I. Titular nu este cazul 11 

I 
8.2. Soţ/soţie nu este cazul I : 

:, ' 
I 

8.3. Copii nu este cazul I,, 
I/ 

I 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea :at 

. 

caracterul incomplet al datelor menţionate. . 

. 
:: 

Data completării Scmnil' ·ra I i 

12.06.2018 ........ , .......... : 
: 

: : 

:' 

: 

\1 ' ; 

,1 . 

CONFORM~~~• 'ALUL 
Scffi.II.Al.,.-• · 

, •. ~t'CC<__ 

4 
I ' ' B.J.RU -D.A! 

Edi/ia I I Revff ia! 
1· 



111 

\
oiRECilA'G{NEIÎALJ\PEiifauTDM1N1sir: ]~. 

PÎ,TFi1MONlULIJ! !MOGIUAR SECTOR t . 

\ 

S!_r, Lu_iggi Galv8ni nr. 20, secj_J.9ucurc h 
INTRJ\P.E I J~lr. ....................... . . . 

, Ziuo ::c:.:/f „ ţuno ....... '?..12': .. ... 20 .... 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata Bălan Ş. Carmen Nicoleta având functia de inspector la Directia Generală p i 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP . 1, domiciliul Oraş Pantelimon, 

li 
I 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în decla 
declar pe proprie răspundere: 

·: 

q!/f,ţ~:~111e-1~comillfti(;ţi;;Uîl/SHCîC1tă.,.ţ"'i~/U)lî1tfOiilie'~~.n~st1tUo/ffj'IIcfC]iji;CHffl~_f'''rtlf ,. ': :l, 
'•'fl;.'1":'41i"ll1_·~11r;e:~imllt tl/i!/W!i!~i''!illlffli•tiiJP.?!Jţwi';.)...",1,\Xf"3!J.l.l.;;rT'lt,.;.,,.H'l""''!(;t(;,,!,m<>_'i-~.'.'Wh- :~· f 1 ! 

Jj ,, .. s,o_ql~ . .. ,; uwa,a Ii_f!S.tiftâ:1:t~l:~1-"i~ri:izâ'."lifin:'etl:(~~a~~e)Jtă'.i:e_: 1i : ~I! === 
Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. ..... nu este cazul 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/dernnnireaşi adresa 

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

Soţ,'roţie ....... .. 

Rude de gradul] 1laletitularului 

Institu\ia 
con1ractantă: 

denumirea şi adresa 

Nr. de părţi Valoarea totală 
Calitatea deţinută sociale sau de 

ac iuni 

Calitatea deţinută 

Procedura prin 
carea fost 
încredinţat 

contractul 

1 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

conlractului 

Valoarea beneficii , 

Durata 
contractului 

con 

B.J.R.U. ,)/. 
Edi/ia I I Re iz

1J 



Societiiţi comeidaldPerroană fizică 
autorizată' Arociaţii familiale' 
Cabinete individuale, cabinete 
=iate, rocietiiţi civile profesionale 
sau rocietăp civile profesionale ru 
raspundere limitată care desfă\rnră 
profesia de avocat/ Organi2aţii 
negwemamentaldFundaţii/ 
ArociapiZJ 

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 deţii 

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 
1· 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea LI' 
I; caracterul incomplet al datelor menţionate. I' 

Data completării 

12.06.2018 

CONFORM~~·~• NALUL 
SomJ>Alut• ~ ~. 

=· 

2 

Semnăt· ·a 

: 

li 

I 

B.J.R. U. -11 ,J/1 

Edi/ia I I Revir t/ iii 
!!, ,, 

!!1 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

..... L' . Ti::1~;,r~v,cA \I 
I • ' ';::,-:'tj((.~\\ 

.. o?<? i o,6 ,,J~ 

Subsemnata Bălan Ş. Carmen Nicoleta având funcţia de inspector la Directia Gen~ 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul Oraş Pantelimon, -

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

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

·- nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de producţie, 

I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
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 
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1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse îumatriculării, potrivit legii 

nu este cazul 

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 
3UNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
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3 .2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5 .2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. 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 

08.06.2017 
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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. 

I ( .•.· In~tifoţia c11rf111riiiri i.stt~ază .. . : ,L.' .;,; > ) V~1Jt11t> ti&ich~~rn ~ii~J. ·••. . : ·~J111/~11i«fifi1~.zi . . . 
1· •· .· ·şiadresa·acesteia::.•; · :,1..::,?tr(··.,t: ·,.:•:.·c ·· , ··•• · .'/i 
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 

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

· ?~:li~ttf :~t~~!lf J~1~~Pic~~,ţ ~t\lît~?J~·I:: '1 • ' 111 ~/%vi~:, :i1~?!1\t~t~1~l~I~®i{ 1 ~~t.?~t~t1I~t1.t,:}~ 
nu este cazu I 

• 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: 

,.-•······································································································································ 
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, ORGANIZA II, SOCIETĂŢI 
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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* 

... ~fB'Iti~J'#:ţtMat(O~ie~tur ; ;c y~~iJ~l. ~,riu~F .•. 

. · 2<2erierător de venit ·· · ·.·.·• încasat .. 

I. I. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-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. Venituri din salarii 

I. I. Titular 

Bălan Ş. Carmen Nicoleta 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3. I. Titular 

salariu 

salariu 
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Subsemnata Bălan Ş. Carmen Nicoleta având funcţia de inspector la Directia Ge~ 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul Oraş Pantelimon, -

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

â~lit:11@~lfrrl~~JVtti11i,tllifi~~\l\l~1~11,JfUifflitl!l!i1iîllliJyJf11!,tlil~iiliff~l~ifflt1l 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

sociale sau de părţilor sociale 
actiuni si/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'~\Câlîtât'eă111~;:m:~nlDî:îfffllY:C'â.ar:u1f:)t~Q~iîtli_UfE!/îiî:QfiSTCHiâi~1:s.11s:~a1fs(ijJlf~âte/J¼il!iMtt~!~);ţ/~j't~!3lN?/;1;!mrr1~1tM'.icV!?,l!ifai'.J;?::tBJ~~ttl} 
3.1 ...... nu este cazul 
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.,, 

şi din fonduri exforne ori încheiate cu societăţi comerciale• .~~• capital de stat sau unde sfatul este 
actionar maioritar/minoritar: . . •• · • .· .. · . •• .. • • .. . ·. · • •;: / .. . · < .. :. ··· ..... · .... ·· > • . . · 

Institu\ia 
Procedura prin Data Valoarea 

5. I Beneficiarul de contract: numele, 
contractantă: 

carea fost Tipul încheierii 
Durata 

tolalăa 
prenumele/denumirea şi adresa 

denumirea şi adresa 
încre:linţat contm:tului 

contractului 
contractului 

contractului 
contractul 

Tt1ular ........... 

Soţ'$J\ie ......... 

Rude de gmdul I ll ale titularului 
............ 

Societăţi a:imercialeiP=iă fizică 

autorizată! Asociaţii fumilialei 
Cabinete individuale, cabinete 
irociate, societăţi civile profesionale 
sau societăţi civile profesionale Ul 

răspundere limitatăcaredesfăşrora 
profesia de avocat! Orgmi2llţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
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 Semnătura 

08.06.2017 
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