
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnata Balomirean I. Ioana, 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.

 

1325890

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul1)

Tara:
ROMANIA
Judet: Arad
Localitate:
Zimandu
Nou -
Adresa:
**********

Agricol 2015 37500 m2 1/1 Moştenire Balomirean
Ioana

Tara:
ROMANIA
Judet: Arad
Localitate:
Arad -
Adresa: ****

Agricol 2015 37500 m2 2/8 Moştenire Balomirean
Ioana
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*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

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

copilul) 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
 

  
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.

 

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul2)

- - - - - - -

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

Autoturism Ford Fiesta 1 2007 Contract de
vânzare cumpărare

Autoturism Honda CRV 1 2015 Contract de
vânzare cumpărare

Autoturism Honda E 1 2020 Contract de
vânzare cumpărare

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata

- - -

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana catre
care s-a

înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

- - - - -

Instituţia care Tipul* Valuta Deschis în Sold/valoare la zi
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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.

 

 

administrează
şi adresa acesteia anul

Alpha Bank,
**********

Depozit bancar sau
echivalente EUR 2008 49000

OTP Bank,
********

Depozit bancar sau
echivalente EUR 2008 91000

Banca Transilvania,
****************
**

Depozit bancar sau
echivalente EUR 2008 79000

Banca Patria,
************

Depozit bancar sau
echivalente EUR 2008 53000

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

- - - -
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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

BALOMIREAN IOANA

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

SALARIU 74244 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

3.1. Titular
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

- - - -

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

BALOMIREAN MIRCEA CAS PENSIE 55200 RON

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

BALOMIREAN IOANA ZIMANDU NOU ARENDA 2000 RON

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

14-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata Balomirean I. Ioana, 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:
 

1338700

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

14-06-2022
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata BALOMIREAN I.A. IOANA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP ·, domiciliul 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar 
pe propria răspundere că Împreună cu fanţ,i'lia 1> deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţi·â,,1 şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. BUNURI IMOBILE 

Comuna Zimandu 
Nou, Judetul Arad 
Municipiul Arad, 

Judetul Arad 
' 

l 2015 

l 2015 

3,75 ha 1/1 

3,75 ha 2/8 

mostenire , 

mostenire , 

Balomirean 
[.A. Ioana 

Balomirean 
I.A. Ioana 

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

* 2) La ''Titular" se menţionează, in cazul bitnitrilor proprii, numele proprietaritlzti (titularitl, soţitllsoţia, 
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota.:.parte şi numele coproprietarilor. 

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

~" .< ~"'-"" ,..._ ~. 

Nu este cazul 

*Categoriile indicate sitnt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 
cornere ia/el de producţie. 

2) La "Titular" se menţionează, in cazi,! bunurilor proprii, numele proprietarulzti (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar in cazi,! bunitrilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. BUNURI MOBILE 

Autoturism Daewoo Cielo l 1995 mostenire , 

Autoturism Ford Fiesta l 2007 " -vanzare-cum parare 

Autoturism HondaCRV l 2015 " -vanzare-cum parare 

1 



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

-NOTA: 

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 CAROR VALOARE DEPAŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

, - ' c:-,;a;,'ll-""""""-H~.t - -~~ 
~ - ,-::~'o/.~"""" Kţ[">f',: .: ' .. --~, . - . ;,. 

' . ,,,. 

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 institu ii financiare din străinătate. 

Alpha Bank 2 EUR 2008 49.000 

OTP Bank 2 EUR 2008 9 l.500 

Banca Transilvania 2 EUR 2008 79.000 

Banca Patria 2 EUR 2008 53.000 
* Categoriile indicate .',unt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; ( 3) fondztri de investiţii sau echivalente, inclitsiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (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: 

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

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 asivele financiare acumulate în străinătate. 

Nu este cazul -

1.1. Titular 

Nu este cazul 

l .2. Soţ/sotie 

Nu este cazul -

1.3. Copii 

Nu este cazul 

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

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
" " 

REALIZATE IN ULTIMUL AN FISCAL INCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 

~ 

NOTA: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I. I. Titular 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

BALOMIREAN I.A. IOANA Imobiliar Sector 2 

1.2. Sot/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Str. Luigi Galvani, nr. 20, 
Sector 2, Bucuresti 

3 

salariu 69.304 lei 

-



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 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. l. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

BALOMIREAN I. MIRCEA 

6.1. Titular 

BALOMIREAN I.A. IOANA 

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 

-

-

C.A.S. 

Comuna Zimandu Nou, 
Municipiu Arad 

-

-

-

4 

-

-

• pensie 

arenda 

-

-

-

-

-

-

52.800 lei 

4.600 lei 

-
-



Prezenta declaraţie constituie act public şi 
caracteru I incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

25.05.2020 

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Semnătura 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata BALOMIREAN I.A. IOANA, având funcţia de inspe"tor la Directia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP -- domiciliul . __ 

sector 1, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar 
pe propria răspundere: 

. ~ft':.r'· , · . ~I'l..~Jlffţjjjffl~-:~•t:~. -: '~fi'1Ft-. . -~llîi~flg·,,,:~f,t ·-.t.,_ -~ ~~~"': .:~-, _;· -~i1Îj~~- ', ./j,::·'1•· ·~-" ~,.;~"~ ,, i' 
-~~-k.~~~~~~~t~ ... -11!~ rţ~~ : .. :.~ .;_.J_ .. ,.~ ~~'<J\_,q '""J?J.n}~--~~t~ n,~ .. ~J1~= t _ -~ ~~ ~ .~- •-r- • 'O.t:l --e--•~i:.:~~ ---~ . .. . ..~Jlll!l~m:tl~~ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2. l. Nu este cazul 

5.1 Beneficiarul de contrrt numele, 
prenumele/denumirea şi ooresa 

Titular Nu este cazul 

Nu este cazul 

Instituţia 

contractantă: 

denumire-a şi adresa 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

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

Procedura prin 
carea fost 
încredinţat 

contractul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

1 

ac iuni i/sau a ac iunilor 

Calitatea deţinută 

Tipul 
contractului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Dala 
încheierii 

contractului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Valoarea beneficiilor 

Durata 
contra:11..dui 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Valoorea 
totalăa 

contractului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

B.JR. U - D.I. 
Ediţia l I Revizia l 



• 

" 

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

Societăti comerciale!P~ fizică 
autori2ată/ Asociaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
~iate, gxietăţi civile profesionale 
sru scxietăţi civile profesiooale cu Nu este cazu I 

Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este 

răspundere limitată.care~ cazul cazul cazul cazul cazul 

profesia de avocat/ Organizaţii 
negwemamentale/Fundaţii/ 
Ascxiaţii 2> 

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

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

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

Data completării 

25.05.2020 

• 

2 

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Semnătura 

·••• • ··•••·•·••••V·••••••·••••••••••• 

B.JR. U. - D.I. 
Ediţia I I Revizia I 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata BALOMIREAN I.A. IOANA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP dorniciliul 
sector 1, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe 
propria răspundere că Împreună cu familial) deţin următoarele: 

* l) 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. 

, Jude tul Arad 
Municipiul Arad, 

Jude tul Arad 

2015 

l 2015 

3,75 ha 1/ l 

3,75 ha 2/8 

mostenire 
' 

mostenire 
' 

Balomirean 
I.A. Coana 

Balomirean 
I.A. Coana 

* Categoriile indicate sitnt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) li,ciu de apă; (5) alte categorii 
de terenitri extravilane, dacă se află în circi,ititl civil. 

* 2) La "Titular" se menţionează, în cazi,! bi,nurilor proprii, nitmele proprietaritlui (titularitf, soţitflsoţia, 
copilit!), iar in cazi1l bunurilor in coproţJrietate, cota-parte şi nitmele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
-NOTA: 

Se vor declara inclusiv cele at1ate în alte ţări. 

Nu este cazul -

*Categoriile indicate .sunt: (I) apartament; (2) casă de loci,it; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de proditcţie. 

2) la "Tititlar" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularitl, soţitllsofia, 
copilul), iar in cazul bitnitrifor in coproprietate, cota-parte şi nitmele coproprietarilor. 

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 Daewoo Cielo l 1995 mostenire , 

Autoturism Ford Fiesta l 2007 " -vanzare-cumparare 

Autoturism Honda CRV l 2015 " ~ vanzare-cumparare 

1 
B.JR. li -· D. i l. 
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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 bunL1rile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 

Nu este cazul 

- -III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPAŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINA TE ÎN UL TIMEL.E 12 LUNI 

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

Alpha Bank 2 EUR 2008 48.600 

OTP Bank 2 EUR 2008 90.900 

Banca Transilvania 2 EUR 2008 78.700 

Banca Patria 2 EUR 2008 52.700 

* Categoriile indicate sunt: ( l) cont citrent sait echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; ( 3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fondz,ri private de pensii sau alte sisteme cit 
acztmulare (se vor declara cele aferente anuliti fiscal anterior). 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: ( l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiu11i); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi con1erciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 

2 
B.J R. U. - D.,4. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Î11sumate 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 bcneticiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro -NO~[A: 

Se vor declara inclusiv asi vele 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 DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR VALOARE 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

l. l. 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 i1zi1ale 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) -NOTA: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

. l. Venituri ·dJi salarii · 
< • • • • • ' 

l.l. Titular 

BALOMIREAN I.A. IOANA 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

[1nobil iar Sector 2 

Sector 2, Bucuresti 

3 

salariu 61.629 lei 

B.J. /?. V. - D. rl. 
Ediţia 1 I Revizia I 



1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

l .3. Copii 

Nu este cazul 

.2. ·Venitt1ri din activităti ind~pendente 
2. l. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
.. .. 

·3 .•. Venituri din cedarea fo-losinţei bunurilor 
3. l. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
' . . -. ; . 

:fJt -Ve~ituri din .investiţii 
4. l. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5.1. Titt1lar 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

BALOMIREAN I. MIRCEA 

6. l. Titu lar 

. : . ·- :· . . : ' 
, . . _. ,. . ,. . .-:· . . . . . . •, 

, , . ,, . 
, . ~ . . . . 

C.A.S. 
. ,. ' .. ,'• , . . ; • 

' . , . .. . , . .. 

BALOMIREAN I.A. IOANA Comuna Zirnandu Nou, 
Municipiu Arad 

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 
'· . ,;· 

s: :'Venituri din 'a'lte.:surse . .. . 

8. l. Titular 

Nu este cazul 

4 

. . 

-
. , 

-
, .. . . 

• penste 

arenda 

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

. . . . 
. . 

. .. 

. . . . . . ' 
;;,· 

, . . , 

" .. . ... ,, . . ,. .~.- . 

52.800 lei 
. 

' . . . 
·· -~.·· : . , . .. :, ... ..... . 

'• ·'• 

. , . 
. . . . ' ~ . ' 

' . 
,_ ' . 

. , . 

2.000 lei 

, . .. 

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

•' •·• I ' 
; ,. . . . ; 

B.JR. U. - D.A. 
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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 cornpletării Semnătura 

• • • • • • • •••••• •••• ••••••• 

5 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata BALOMIREAN I.A. IOANA„ având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP . domiciliul 
sector 1, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe 
propria răspundere: 

Unitatea 
- denutnirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1. Nu este cazul 

3. l. Nu este cazul 

4. l. Nu este cazul 

5. l Beneficiarul de contra:t: numele, 
prenutnele'clenumirea şi adresa 

[nstituţia 

contra:tantă: 

denutnirea şi adresa 

Trtular Nu este cazul 
Nu este cazul 

Soţ/soţie Nu este cazul 
Nu este cazul 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
Valoarea totală a 
părţi lor sociale 

şi/sau a ac iunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Proctrlura prin 
careafost 
Încredinţat 

contractul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

1 

TIJJUl 
C011tractului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Data 
încheierii 

conmuului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Durata 
contractului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Valoarea 
totalăa 

contractului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

B.JR. U. - D.l 
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Rude de gradul I I) ale titularului 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazul Nu este cazul 
cazul cazul cazul cazul cazul 

Societăţi oomerciale/ Persoonă fizică 
autori2ată/ ~iaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 

. 

~iate., ~ietăţi civile profesionale 
satJ scxietăţi civile profesionale a.i 

Nu este cazul Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este 
răspundere limitatăcaredesraşooră cazul cazul cazul cazul cazul 
profesia de avocat/ Org;mizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
~iaţij2) 

t) Prin ritde 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 f obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie cor1stituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

05.06.2019 

2 B .. fR. U - D.f. 
Ediţia I I Revizia I 



k
mtcriA GtNl:MU, r'f.NînU ADMINISTRARE; 

PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 
Sir. Luiggi Galvani nr. 20, scc_l_or 2, Bucureş!i 
.·,. . ,re.>k ~ ~{/ TRARE /"-"I'"~ Nr .............................. . 

. Ziua .•.•. Q1 .. Luna .... 9-.~ ....... 20 . ./J;, 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

i 
Subsemnata BALOMIREAN I.A. IOANA, având functia de inspector la Direcţia Generală p n},:u 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP . domiciliul · 
, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, deci r pe 

propria răspundere că împreună cu familia1> deţin următoarele: 
*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. BUNURI IMOBILE 

I. Terenuri 
NOTĂ: 

Comuna Zimandu 
Nou, Jude ul Arad 

1 2015 3,75 ha moştenire 

Municipiul Arad, 
Judeţul Arad 2015 3,75 ha 2/8 moştenire I.A Ioana 

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 

*Categoriile indicate sunt: apartament; casă casă de s a/ii 
comerciale/de produc/ie. 

2) La "Titular" se menfionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sofulls 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 mijloac de 
use înmatriculării 

Autoturism Ford Fiesta 2007 

Autoturism HondaCRV 2015 vânzare-cumpăr re 

1 B.J.R.U. D.A. 
Edi/ia 1 I Re izia,I 



li 
I 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de ar.t :ii 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror vafo .');.'

1

.~ 

însumată depăşeşte 5.000 de euro !, ! 
1.1•.] I . 

l:1,i 

NOTĂ: . Iii 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe terito 'idl 

României la momentul declarării. I.li 
.~irr;?;;,n11tr/~îl'::?if!.t'~-tr:.:ţfil\iţl1;~fţ/N~ill!iliW!ltf~~'l1~m{~ÎII~;.«,, e:•·· .i~ă ~gll1i -~lli~~!Wffi11(il\l7J\%1Ji1!n-;mr,~~1]f.~~lil\~~·1~illl •.. m~~,1?1~~ ! 
:0:-ili:'.''li~1,~!0;t:?1<P'ID.escmere- s.umar,ătfil\t,. r4riThî'' TT\~ '. ~ r~ ~IDi. t 1nu'l!rclotian·u1rn ~im _ili'if1, 

1':,hw, i/!~lYM-!~'-nl:<i~'i1!,1,r{\fr:kiJ,\.;(l;-1°i!ihf:!Jî\\\'.!J!ln\:'.t!l1ilicffii.!~l&HJfţh\ffifiltli~:F~-·mt11 .' ·.,itOC~i1ml:l1~i:mt.!l\it:trl:l$,'.W~~l'lil1!Jiliillll1i11 '.\l~ir ====== . 
Nu este cazul .•./·.' /, 'I 

:.,I 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, 'J~ 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI ,I\ 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

-, ~.~âcfrri";! 
i:{iJl!_ll\fR~i, 
~.iac.e~ 

Alpha Bank 2 EUR 2008 48.600 

OTPBank 2 EUR 2008 90.900 

Banca Transilvania 2 EUR 2008 78.700 

Banca Patria 2 EUR 2008 52.700 ! 1 

i 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi 

~1illtEDHt~rît1tffHiY§O~î~HitelflîlflC'âi'feZ-iwerm
illi!\!lf, ·,· ,,.,.,,m,\1iii,\r,J~"ll\'il',llll'liil\,""!l'!,!!'~ ,.!gt~I.I! tt1'1t'i~ to'ri"lifJs1i'i1lasocia't%li~ît'efi'~îar;;:'cl\i :J 

Nu este cazul 

acordate, dacă valoarea de piaţă însuma.t a 
' 

U! 
I f.l 

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

0:) 
Ui 
;/I 

CONFORM C1J-'lR!GlNALUL 

Scn\r,l'itui·.i. ~ffeLL./ Gz<._ 

2 
~

'I 
' . 

' B.J.RU,- , 
Edi/ia 1 I Revi .1 

i,il ' . . . 

i . 
I .: 



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

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 ' 

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

Nu este cazul 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢION I ' 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PER§OANE, ORGANIZAŢII, SOCIET 1,II' 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETAŢI NAŢIONALE SAU INSTITQ l 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂ!NE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARA~_TII, DECONT I ; 1: 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR VALO 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞE TE 500 DE EURO* 
r t"wr·,r"' 

I. I. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

111 

i 111 

III 1---------1---------l---------4-----l-, li 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

! I 
I I' , I 

• Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi '
1

~ , 

tea • i 11 
VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SAi DE FAMI ' 

REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA : : 'I 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIO . i1 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I.I. Titular 

BALOMIREAN I.A. IOANA 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 

., Bucure ti 

3 

Scmr,diuia ; d ) 
CONFOR~OR!GrNALUL 

,-,, '?::::.f.Cf_tL.~ Cl>t .,_ 

salariu 38.797 lei 

B.J.R. U. -f 
1 

Edi/ia / I Revi I r I I 

i ! 



1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

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 

4.1. Titular 

Nu este cazu I 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

BALOMIREAN I. MIRCEA 

6.1. Titular 

BALOMIREAN I.A. IOANA 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.1. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

C.A.S. 

Comuna Zimandu Nou, 
Munici iu Arad 

4 

CONFOR!l:f-eg)OR'.91NALUL 
Semr,dh.1.c~J~ ac<.._ 

arenda 2.000 lei 

B.J.R.U. D:A . .,,,. ,, T''. , 



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 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

07.06.2018 ...... -

CONFORM - OR! -!NALUL 
5 

I 1: f ! 
; ·,f 

i 

I li 
li 

i 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata BALOMIREAN I.A. IOANA, având funcţia de inspector la Direcfia Generală pJ: , 1,, 1 Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP . domiciliul 
Bucuresti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, decla: '" 

propria răspundere: I ; 
! : 
: i 

- denumirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

- denumirea i adresa -
2.1. Nu este cazul 

3.1. Nu este cazul 

4.1. Nu este cazul 

lrntitujia 5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
contractan1ă: prenumele/denumirea şi adresa 

denumirea şi adresa 

Trtular Nu este cazul 
Nu este cazul 

So\froţie Nu este cazul 
Nu este cazul 

CONFORM SJ½'R!G!NALUL 
Sc111r,:.tut<1 ;b~-e.e...t__ 

Calitatea deţinută 

IZ 

Nr. de părţi 
sociale sau de 

ac iuni 

: ; 

Calitatea deţinută Valoarea beneficii(· I 'i , 
I. 
I, 
I. 

Procedura µin 
Data Val !iii I 

carea fus: Tipul 
încheierii Durata 

w~ I încredinţat contractului contractului 
contractul contractului 

\17 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu e~t 

1
1 

cazul cazul cazul cazul cazU:j I 1 

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

1 B.J.R. u. -:~f I 
Edi/ia 11 Rev' .. : · 
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Rude de gradul I 1l ale titularului 
Nu este cazul 

Societăp comerciale/P=nă fizică 
autorizată! A=iaµi fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
89'.lCiate, rocietăp civile profesionale 
sau rocielăp civile profesionale ai 

raspundere limi1atăcaredesfllşooră 
profesia de avocat/ Org;mizapi 
neguvernamentale/Fundaţii/ 

A=iapi2J 

Nu este cazul 

Nu este cazu I 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este Nu este Nu este Nu e,te 
cazul cazul cazul caz •I 

Nu este Nu este Nu este Nu e te 
cazul cazul cazul caz I 

1l 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 deţihută, 

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 inexactitatei sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

07.06.2018 

li 

2 B.J. R. U. D.I. 
Edi/ia I I Re izia I 



OIRECT\A GEl~ERAiJPfiimu ADMINISTRAREţ, i 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 . \ 

\ 
Ş,~r :Luig91 Galvan'. nr. 20' sec.t~ucur~r~ .. 

INTRARE/ l~r. ..................... /+ \ 
<)lh (2 20 ....... 

Z. ""'-~ Luna .......... ••.:.:.::.:--
·, .:'_\.I~_:.:::·_:'-'..~--

D E CLARA ŢIE DE AVERE 

Subsemnata BALOMIREAN I.A. IOA~ia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP --- domiciliul 
- Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

*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. 

~~~~~ 

Comuna Zimandu 
Nou, Judeţul Arad 
Municipiul Arad, 

Judeţul Arad 

1 

1 

2015 3,75 ha 

2015 3,75 ha 

1/1 

2/8 

moştenire 

moştenire 

Balomirean 
I.A. Ioana 

Balomirean 
I.A. Ioana 

* 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, soJul/soJia, 
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: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaJii 
comerciale/de producJie. 

2) La "Titular" se menJionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soJul/soJia, 
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 . . . . . . . 

Autoturism Daewoo Cielo 1 1995 moştenire 

Autoturism Ford Fiesta 1 2007 vânzare-cumpărare 

Autoturism HondaCRV 1 2015 vânzare-cumpărare 

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



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

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

României la momentul declarării. 

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

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Alpha Bank 2 EUR 2008 48.600 

OTPBank 2 EUR 2008 90.900 

Banca Transilvania 2 EUR 2008 78.700 

Banca Patria 2 EUR 2008 52.700 

* 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. 

2 



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 asivele financiare acumulate în străinătate. 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, SOCIETĂŢI 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU INSTITUŢII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, DECONTĂRI 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR VALOARE 
INDIVIDUALĂ DEP Ă E TE 500 DE EURO* 

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

BALOMIREAN I.A. IOANA Imobiliar Sector 2 

1.2. Soţ/soţie 

3 

salariu 19.477 lei 

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



Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

;ş\;,fa~fo~1ţ4i:iWinţce1Iiif ţ~frto1ţigint/ei~l?SlrL_ ... ,. 
3 .1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

,4:.,~¾~h~W~ţl;ff iiit1n~~şt,\1.,., 
4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

BALOMIREAN I. MIRCEA 
'.6:r;:~ţKtt'tfr1'.{~Î!fy~CÎÎYii. 
6.1. Titular 

BALO MIREAN I.A. IOANA 

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 

l~:t1i~uifvti~~iHI·j1t~~~g~[ · · 
8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

C.A.S. 

Comuna Zimandu Nou, 
Municipiu Arad 

pensie 

arenda 

4 

\coNFORM d.lh 01UjINAIJJL l 
1S;.•W\,\\lt,1~ \ __ 

38.400 lei 

2.000 Iei 

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

29.12.2017 ······----··········" 

5 B.J.R.U. -D.A. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata BALOMIREAN I.A. IOANA, având funcţia de inspector la Direc ia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP ■■I domiciliul 

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. Nu este cazul 

Instituţia 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

contractantă: 
premnnele/denumirea şi adresa denumirea şi adresa 

Trtular Nu este cazul 
Nu este cazul 

Soţ/soţie Nu este cazul 
Nu este cazul 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Procedura prin Data Valoarea careafost · Tipul încheierii Durata 
totalăa 

încredinţat con1ractului con1ractului con1ractului con1ractului 
contractul 

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

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

1 B.J.R. U. - D.I. 
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Rude de gradul I I) ale ti1ularului 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazul Nu este cazul 
cazul cazul cazul cazul cazul 

Societăţi cometdale/Persoană fizică 
autorizată/ Arociaţii :fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 

·., 

~i~ rocietăţi civile profesionale 
sau rocietăţi civile profesionale ru 

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

răspundere limitatăcaredesfăµnă cazul cazul cazul cazul cazul 
profesia de avocaJ/ Organizaţii 
neguvemamentale'Flllldaţii/ 
Arociaţii 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 

29.12.2017 

Semnătura 

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

B.J.R.U. -D.I 
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