
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnata Bulumac B.C. Laura-Cristina, 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

241806

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

NN Asigurări de
Viața SA,
****************
****************
****************
*

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

RON 2019 4284.86

BCR,
****************
********

Cont curent sau
echivalente
(inclusiv card)

RON 2018 315.08

Credit Europe
Bank,
***************

Cont curent sau
echivalente
(inclusiv card)

RON 2017 900

Fondul de pensii
privat Generali,

Fonduri de
investiţii(inclusiv RON 2007 29331
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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.

 

  
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*
 

****************
****************
****************
***********

pensii private sau
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

- - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul
prestat/Obiectul

Venitul anual
încasat
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*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.

 

generator de venit

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

Bulumac Laura Cristina

Directia Generala Pentru
Administrarea
Patrimoniului Imobiliar
Sector 2, Str. Luigi
Galvani nr. 20, sector 2,
București

drepturi salariale 76829 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

- - - -

3.2. Soţ/soţie

- - - -

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4 / 5



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

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

- - - -

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

Stoica Darius-Andrei
Agenția pentru Plăți și
Inspecția socială a
Municipiului București

Alocație 2539 RON

Stoica Darius-Andrei Stoica Bogdan Ștefan Pensie alimentară 9000 RON

Data completării Semnătura

08-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata Bulumac B.C. Laura-Cristina, 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:
 

1207887

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

08-06-2022
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PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

. Str. Luiggi Galvani nr. 20, secla[ . ..,2, Bucureş!i 
INTRARE I !~Nr. .......... ?.} ........ !?.ţl: 

· />;(:_. O C, 20 2c:J Ziua ... ":-! •. ?., .••• Luna ......•....... ... ::..:: 

Subsemnata Bulumac B.C. Laura-Cristina, 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 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: (]) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii 

de terenuri extravilane, dacă se află in circuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 

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

=== 

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

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

comerciale/de producţie. 
2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/ 

soţia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maş1m agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
ort 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. 

1 



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

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1S1re şi 

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

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

NN Asigurări de Viaţa SA 3 lei 2019 601,5 

BCR- 1 lei 2018 6.777,23 

Credit Europe Bank- _____ _ lei 2017 4.000 

Fondul de pensii privat Generali 3 lei 2007 14. 722,97 

* Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi fii 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 investi iile i artici ările în străinătate. 

,.,,....,.,...,,,..,,..,.,..,,..,...== .,...,=======,-;;--:===== 

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) 

acfiuni sau părfi sociale în societăfi 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: 

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, 
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DECONTĂRI DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR 
VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

···-·-•···· ... ,:!~ltf ~ţi{i:1~5 
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-iea 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE UL TERI OARE) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. 1. Titular 

Bulumac B.C. Laura-Cristina 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

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

nr. 20, sector 2 Bucureşti 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
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inspector/salariu 66.659 lei 



5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Stoica B.Ş. Darius-Andrei Bugetul de stat Alocaţie 1.602 lei 

Stoica B.Ş. Darius-Andrei Stoica Bogdan-Ştefan Pensie alimentară 9.000 lei 

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

Data completării Semnătura 

09.06.2020 

4 



DECLARA ŢI.E DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Bulumac B. C. Laura-C,·istina, având funcţia de inspector la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul 

, Sector 1 Bucureşti, cunoscând prevederile a1·t. 292 din Codul penal privind 
talsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2. I ...... Nu este cazul 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Valoarea totală a 
părţi lor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea be11eficiilor 

,· . .' ·,~ • • . :· .,, .. _. •,• .. ···f•._, .... ;_:',.t,:e,'t ,A ;'f.y:·,,:,·'.· .. · .. 1-~-- : .. -. ·g-:;: _ .. ..,..~;~• -v: :<,•· .. :., __ : .. ) : - -_: ·.- -·; ;·::·'·i:::;.,:. -;-,, . . •··· .. ·r-·-:'·.:. :,1;;_,Jt<'_; .. _:· · - · ·.· . .. ·-_,.. ; J{µ::.•::.•~:;';~: ,_ ţf.,t'··,,· .·.·. ,~-'!•,.~-:,;, •·.;,.ft~"; -:;. - :-:·;0 
i-.4. :.:.Calitatea :de . rri:emb.r.u::1.nio.tganele :,,cJe condu:cere ;adm:in 1strare. ş·1 .c<in tro'I :;:retr.ili1i1te isantnfetettibti1te ·3 
.. ':?. , ~ _ _ -, : ~- ·. ,...,.: · _ , .. :, ;'. ·: . \'--;.- ~ · ._ .. :~:.• -:··;; ~-"';:-"lilwJ .. ·; .-": · : ~ :·..-a : .,(;;,,: ., •r, ·~ ; .. , '"'.: ~ · :.:; ., ... · ;':'.':~,.;:'.:;\ : ~::.:1 .,: -.:: •. _ .. ; ·\ • · ;·, ~-··~ '., --..:> _., ... _!4., .-: :.-. '· .;..;. ·,cto/"· ,· :;; .;;_. ;: , .,:~s:i::··it·::. ... :;, .. -:~~.::~r· ~"'"l·•J: •• ~--~-: . .... ,;f_.-: -;.;::'.;t::., .. ;;ţ .:~ .:.:: :':\.f~,, .-i. ;<~ .... i~ .. ·., ' ';:~-; .i~-~1<;:: •. ,'., ·;.'. i;;,::.• ·,ţ,, :~:. 
;ae_· 1ÎţJ1te.,;ţn1cadr.µ;1;,''.artidiJor,:·. 01it.îfJ~~,-~cunc ' iă'id~ iiîută" şiJi~nu·mire~;-;·ar:tic1ii1iji.1··-01,tfc;:;::1?."i(:;;t\:;~:~.}:_c~~;;f;~:.lt1iît~'.it:i::: 
4.1 ...... Nu este cazul 

5. -Contracte, in~(11$i:v ;:ce.le· d:e :-asiş_teii.ţă:'.j ~ ri41c.ă, , c,on~ultanţă_ şj\~ivile;· ob.ţin,uţe:_,şau \âij_}i:t~_itn: <Jer11ilâJ:r·ţ .·Î~l1 
• •, • • O~ •• ••••· .. ~: ~- •• :J•••." ,, ... ••• •· ' •. ; •• • ••, ••••:., . . • O O O •O •' :1' ',' • "'•• ,,•, 0 0 ,• • •• , ·•, : .;• • •. o o , .. : .. _.,•.• ., •• O ! .. M<;•'. • :;:.• , 0 -.,,, • ,,• ,•:_•_J,• ••~• ....... .. :, 

0 

,.-t.-

.· timpu-I exercităr.ii -• fuţiţţijJţ()'.r, :~~ .. a.11·~~ţ'.elor ; sa.~ :-dţJti•nită.ţilor .. pii:blfce::fltta~:ţa,-ţe : 0de':la · .. pugeţti~:t4e;:,stJti:,(9ţ,~t} 
• ş'i ·ctin fon·duri e~~~;r11:e ·'.o~i -__ ~nc~~iat~ icuso~ietăti: i~omerci?:le-:~u ca~i_t~l ,de'_~st~t sa·~,'; ~11it.1~, s_taţ.ijI},'.ţ:st~) . . ' . . /, . . . . .. . ' ·. . . .. . ,.. ·•·. . . . .. _·. ·. , .. · . .. . ., . ~- .•• .... 

·:: acţionar ma or1tar .m1nqr1tar: ,. ,:,,~"\'. '. ',.:·'· .· _· . ·, , · ... / ·:· · .. •,. :: ,, ·- • :.'.:: - - :~,,-'\, :·:· ; /~\,,·\;:, ·::,: .. _ 

5. I Bene-ficiarul de contract nt.n11ele, 
prenurneleldenwnirea şi ooresa 

Titular ........... Nu este cazu I 

Soţ/S)ţie ......... Nu este cazul 

Rude de gradul r I) ale titularului 
............ Nu este cazul 
Societăţi comercialei P~ fizică 
autorizată/ A9Jciaţii furniliale/ 
Cabinete irl<lividt1ale, cabinete 

Institu~a 
contractantă: 

denumirea şi adresa 

Procedura prin 
carea fost 
încredinţat 

contractul 

1 

Data Valoarea Tipul Durata încheierii totalăa con1ractu1ui contractI..1lui 
co11tractultri contractului 



ru:ociate, societăţi civile profesionale 
sau &)Cietăţi civile profesionale cu 
raspundere limitată care desraşcxnă 
profesia de avocat' Organiza~i 
neguvemamentale/Ftmdaţii/ 

Asocia~i 2) Nu este cazu I 

I ) Prin rude de gradul I se î11ţelege 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 ş i 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

09.06.2020 

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Semnătu ra 
' 

' _.... ' .,, .. ..... ·-· .. ......................... . . 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata Bul,,mac B.C. Lai,ra-Cristina, având funcţia de inspector la DirecJia 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 că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

. 

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

I. BUNURI 
IMOBILE 

1. Terenuri 
~ 

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

.. . , . ' . Anul . . . . 

Ad-resa sau zona Categoria* · - . 

dobândirii . 

Nu este cazul 

·-- . 

. C.ofa .. Mod,u-I -d'e .. 

Suprafaţa . . . 
parte dobândire 

; , . 
: -.. 

: Titularu12> 
• 

' 

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

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

2. Clădiri 
~ 

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

. . . .. Moau1·ae >·. ' .. , . . .. A: .. I Cota:.. 
. . .~ . . .. . . , . . . nu .. 

' . . . 
•· T,itularu12> :categoria* 

• 
. . .. Adresa sau zona "i • ·,ş up raf aţa- . . . . 

dobâ-n_d-ire: 
.. 

· dobândirii:: parte . . • , ·: ' . . . . . . . .. . . . . ., . .. : ·. · . 

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spa/ii 

comerciale/de producţie. 
2) La ''Titi1lar'' 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 ouse înmatriculării, potrivit le~ii 

. . 
. 

N'.atura ' . ._; M~rc#( '\{; -: : . Nr~ de:'.b4~ăţi -i~~I d-~_;ţăli'~i~~tiei· :': ij~â'U.î?d-e"<Î:<>li;â~dfre _ 
• ... • •• ... • • • • • •• ..,. • • ; ·, • ' • • • • 1 

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. 
:~ , .. • < . . . . ·. ! . . . • . . . . 

' 
.. .. . , . . .. 

' 
. . .· . ... 

' 

Descriere . ' ., .... 
Anul. dob·ândirii .. . . Va-loarea :estim-âtă·-: • ,. . . , . .. . 

' ' ·. slima;ra:. . . , 

' 
> • . . -· . C . 

' ' . , ' . 
! .,·.::··.'·--:·, . .. . . .. · -- . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 

Nu este cazul 



III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTil\1ELE 12 LUNI 

. . 
Na-tura bunului 

, 

Data . Persoana către· care s-a Form-a ' Va-loarea . 

înstrăin-at " -· ,.;,.. .. înstrăinat 
. 

înstrăină-rii 1nstra1nar11 . . 

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de 
euro 

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

Instituţia • care administ-rează · 
Tipu-I* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

şi a.dresa acest_ţia 

BCR - Sucursala Bucureştii Noi 1 lei 2018 10.127,23 

Credit Europe Bank - Sucursala 1 Mai 1 lei 2017 4.500 

Fondul de pensii privat Generali 3 lei 2007 I 0.822,97 

* Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

NOTĂ: 
S d 1 e vor ec ara inc us1v 1nves 1 11 e ş1 pa 1c1par1 e 1n s ra1na a e. . 1 . . • 

' 

Emitent titlu/societatea în care persoa,na este 
. 
Număr de titlu,r.i! · ··valoarea totală la 

Tipul* 
. . 

. acţionar sau asociat/beneficia-r de: împrumut . cota,d_e participare .• . .. . ZI . 
' . . 

.. 

Nu este cazul 

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

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

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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. 

' 
. . ' . . .. . . 

' 
. ' 

Creditor Contractat .în anul Scadent la . Valria-re . ·. 
. . . 

Nu este cazul 

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

Cine a realizat venitul . . . . 

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Sursa venitului: . 
. . 

• . numele, adresa :·,: ·. 

' 

Serviciul prestat/Obiectul · . . . . 

1?:enerator de v.enit 
Venitul· anual 

· · · •· încasat 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

: ' ,, . . ' . 

· Cine a realizat venitul · · .· .. 
. . . ·serviciul pr_estat/0.biectul • .. Venitul anual 

numele, adresa · gener~tor· de venit . . încasat 

1 . Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Bulumac B.C. Laura-Cristina 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

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

nr. 20, sector 2 Bucureşti 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3 .1. Titular 

Nu este cazul 

3 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 
I 

Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

inspector/ salariu 59.047 lei 



Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 
6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7 .1. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Stoica B.Ş. Darius-Andrei Bugetul de stat Alocaţie 1.008 lei 

Stoica B.Ş. Darius-Andrei Stoica Bogdan-Ştefan Pensie alimentară 7.500 lei 

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

Data completării ___.Semnătura 
_, 

11.06.2019 ' . • • • 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Bulumac B.C. Laura-Cristina, având funcţia de inspector la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimonii,lui Imobiliar, CNP , domiciliul 

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

1. Asociat '.~ati : acţionar _la so~ţetăţi ,comerciale, compa-nii/societăţi .na-ţionalt:, instituţii -de credit, gru-pu-ri . 
· de interes _econ,omic, precu-01 ş_i membr:u în a-sociaţ~i, fundaţii sau alte orlianiza-ţii ne2uver.namenta-le: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

sociale sau de părţilor sociale 
acţiuni şi/sau a acţiunilor 

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

2. Calitateal de me-mbru în organele de conducere, administrare şi controf1 ale societăţilor comerciale, 
. ale regiilor · autonom·e, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor 
· de interes e~oilQmic, alţ -âsoci'a.ţiilor sau fundaţiilor ori ale altor origanizaţii ne2uvernamentale: · 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... Nu este cazul 

3. Caljtatea-de· 111e·in-br.u ·În .cadrul aspt_iâ:ţii.lor profesionale · şi/,sa;U:: sindicale · ._; .. , 
3.1 ...... Nu este cazul 

• 4. Calitatea de .'11em-bru În organele de conducere, administrare şi control, retribu,ite sau neretribuite, • 
· de "inu te în .cadrul;'partidelor politic.e, fu-ne ;ia deţinută şi denumţrea partidului politic 
4.1 ...... Nu este cazul 

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

5.1 Beneficiarul de contrax numele, 
prenumele/denumirea şi ooresa 

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

Soţ/S()~e ......... Nu este cazu I 

Rt1de de gra::lul I I) ale titularului 
............ Nu este cazul 
Societăţi cornecciale/Petnmă fizică 

autorizată/ AS<Xiaţii fuiniliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 

Institu~a 
contracrantă: 

denumireaşi ~ 

Procedura prin 
carea fost 
încredinţat 

contractul 

1 

Data Valoarea 
Tipul Durata 

încheierii totalăa 
contractului contractului 

contractului contractului 



asociate, sxieraţi civile profesionale 
sau sxietăţi civile profesiooale ru 
răspundere limitatăcaredesfă;alră 

profesia de avocat/ Orgpnizaţii 
r1eguvemamentale/ Fundaţii/ 
A9Jeia~i 2> Nu este cazul 

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

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

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

Data completării ->i·ţmnătura 
.... 4' 

11.06.2019 ' --· ·~ • ••• i .. __ _.. __ _ •••••••••••••••••••••••• 
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I'_,, 
: :liÎ~:EC!Iii GENERAL\ PENTRU AOMINIST . l I 
i /A TRIMONIUUJI IMOBIW,R SECTOR I i 
l .:.1!_'.._ lu1gg1 Galvan1 nr. _20_, sect9J; 2, Bucure. i 

I INTRARE/ IECIOC..-,-:- 11 
DECLARAŢIE DE AVERE Ziua.,;#:~u·;~·.::::·.Q.~·-·::::·;~-1- ,· 

. ' ' 

I !\ 

Subsemnata Bulumac (fostă Stoica) B. Laura-Cristina, având funcţia de inspector la Dil1 ~{a 
Generală nentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul 

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

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

I.BUNURI 
IMOBILE 

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

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (]) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte cat/i '': ii 

de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. li I ! 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titu' ' l, 

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) ~ 'i 1'" ,·i 
comerciale/de producţie, li 

2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţ~ · 
soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. i 

II. BUNURI MOBILE 

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 
trans ort care sunt su usc înmatriculării, otrivit le ii 

Nu este cazul 

1 

I 

mijloa ,I , e 
'i I 

I 
B.J.R.(1.1 ;, 'i 1 · 

EdiJia I /t ff :f l 
i 



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de 1r ~ şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror v I are 

însumată depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe te it riul 

României la momentul declarării. 

Nu este cazul 

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

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1s e şi 
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.0 O' de 
curo 

NOTĂ: 

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit banc sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte siste e,cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi 

1u~r1;Em1renfrnt.1u1s1crc1rtate:âYtnrcăr~rnlîe~so1rn:ă1ti~~t 
~&~lt(ţi1~"fJ~!f~i~1!1U!~~!~Biili~:mt~it}t~~,ti!1P.'.~&~wJ 

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaJiunil; f2) 

acţiuni sau părJi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 d 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 lcasing i alte 

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

asivele financiare acumulate în străinătate. 

2 CONFORM C\:flll~ALUL 

Semn'•"'·~.,::~ 0-L 
B.J.R .-D.A. 

EdiJia J I l evizia 1 



I !!, 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢION !\tE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZ 1 1II, 
SOCIETĂŢI COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALEI 

1

A.U 
INSTITUŢII PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARA [II, 
DECONTĂRI DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, Ac·: pR 
VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* I lill 

l. l. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii I 
. I 

I 

Nu este cazul I \i i 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-1 '! ,

1

. 

. I ! 
VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SAi DE FAMI , ~, 

REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEAI ·:· 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOA ' 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. 1. Titular 

Direcţia Generală pentru 
Bulumac (fostă Stoica) B. Laura- Administrarea Patrimoniului 

Cristina Imobiliar, 
. Bucureşti 

1.2. Soţ/soţie 

TUV Austria România 
Stoica D. Bogdan-Ştefan 

, Bucure ti 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. I. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3 

inspector/salariu 

salariu 

I I I 
44.413 1el 

I i I 
I i 
11 ' 

46.85. ~rl 
li 

i III 

I 
B.J.R.(ţ. l: I iA. 

EdiJîa 1 I Re ,=ia 1 
, 'L 



4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

-···•·•.• .. ··•.·.·.,~,"······· ii}. J::Nr. ·. ::·····•·· .??Y ,_ .. ,,._ .. _, . , .. -_.- _, ,. __ :r.': 
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. I. Titular 

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

I i 
" I 

li I 
I, 
ii I 

I ' 
I: l 
1: 111 

I I III 
i l 

i 
! ! 

, I 
I I li 
I I 
I' I 

I ii 

i li 

Stoica B.Ş. Darius-Andrei Bugetul de stat Alocaţie l .00~ I~ '.li 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatbl ~-u 
caracterul incomplet al datelor menţionate. i I . fi 

!, 

I 
Data completării 

. ., 
1ra 

11.06.2018 

4 



DIRECTIA.GENERAL.A PENTRU ADMÎNISTRAREA 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

Str_._L~ig~i. Galvani nr. __ 20, sec10;10ucureşli ) 
INTRARE I ~r ... : ...................... ~!.. 

2".~ ..... d:L .. Luna ...• .'?.5: ....... 20L/L. 
DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Bulumac (fostă Stoica) B. Laura-Cristina, având funcţia de inspec f' a 
DirecJia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiJiliul 

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

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

Unitatea 
- denumirea i adresa -

Calitatea deţinută 

2.1 ...... Nu este cazul 

i 

I ~· 
\i\ r.Ţj 

Valoarea beneficii or1 ~ 
Iii 

I 
I 
i 

.. 

;,.13· ·o._;n,cfH"'I'.• t"'i/t:•t· 'il:i)/}. J~;--:•W!i.•~ii."F•~r~.•."•'r-1./•. ·.m:i,,;;,:,.•.'.".'. '.'."".·1·.'.jl. >111-i(~.·.<1 .. 1.• .• ,.~,;·-•. '!'.'. @fl. -\~•'I>.·. :<1•i•• ..... "'\!/:"•. n.::fr•.l'•""'.·.1·.·•.~t,Jrf. 't .•.s:!j."11":jp•'·•. ".'."j.::1." -~. '. ". l\ti.'I'"J.,l"Jliţţ!,m;;1~!${~1§'1l",j!l,";i~(~Rif.Jil'jjjl:iflll!l)F,M~j~!;'!JW ţ111: ·I'!.' r ;ţ~~a _ 1 a earue,tm..~m:utlhlll~Cţ\u_r.u ~a~oc.J~. 11. Q.J;i1 .J:iP1.es,19_n_a e,t_ u,S.ţ\Jli.SIDµ1ca ~-llilfJ1ţ~j1*,~,Jii1:ZMl~hZ1't;:t'li·~1.~ilt'fi;\!>:,;&ifit~i:;;;wi;iril:':ti!:J:: J,;J;~: j, 

3.1. ..... Nu este cazul 

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

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

Soţ/rope ......... Nu este cazul 

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

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi adresa 

Procedura ptin 
careafost 
în=lin(at 
contractul 

1 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

B.J.R. U. D.l. 
Ediţia I I Rev'zia[! 



Soci eraţi comerciale/P=nă fizică 
autorizalăl Arociaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
a=iate, &JCieraţi civile profesionale 
sau &JCieraţi civile proresionaleru 
~undere limitatăairedesra;rora 
profesiadeavocat/Organizaţii 

neguvernamentale/Fundaţii/ 
A=i0 i;;2) Nu este cazul 

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

' 

2J Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţin , 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. i: 

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

Data completării Semnătura 

11.06.2018 

2 

l1 
I 

!,1 
I 

' ' I 

' 

I 

• 

B.J.RU. - f 
MJ;o u,,., 1

1 

' 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

ff 
6i;; 

Subsemnata Stoica B. Laura-Cristina, având funcţia de inspector la Direcţia Generală 
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. 

!}\~}iit$~;ţt;1~titlf.l 
·.,,:)j\i/'.t~:;,,:;g:,ii'{/Z;f;i'\f,l,ît!ţ/~- -

=~= 

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 men/ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 

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

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

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) vacan/ă; (4) spa/ii 

comerciale/de produc/ie. 
2) La "Titular" se men/ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so/ul/so/ia, 

copilul), iar fn cazul bunurilor fn coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşm1 agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
trans ort 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. 

1 CONFORM C;J~UL 
Scntr.Gwril ~ 

1...... __ __;;;;,;....;;=.---··-·--· 
B.J.R.U. -D.A. 

Edi/ia 1 I Revizia O 



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

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

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

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

Instihîţjâ•câre âdminisfre.a.iă'-••• 
· · iâăre~â âeesteiâ ... ·•· 

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sa1 • 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ct. 
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. 

• .. ·Emiteiîtnttiitsocietateaîn'ciire•··•crsoaiîâ:este: 

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

acfiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Nu este cazul 

2 

CONFORM~~u ·· LUL 
S~lhi,.-';I.Jrd, 

... ·-

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



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* 

·" > .. , .• :.."•;://:•,·\•·,,,: ,, 
' Cine airealizat\ilinitul .·/ •••: ş11rsaiv)iiaj1µi:/ J,i • ,<.Ş~TT.iţ!~!'Pt~s~a,tl9~i.ef.tWilfiii i' ;v~rilt11.ţ·.~~~~1•' 

. < 'riuîiîJÎ~('îidrJsa' . . . . . . i i li:enerâtor de venit i •• i .,... ,::. ,î~câsaf . > 
I.I. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 
* Se exceptează de la declarare cadouri(e şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 

al U-lea 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE UL TERI OARE) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

r:) : ~~f:yi~1w1::rn,'iif 
prestât/Obiediil; 

I. Venituri din salarii 

I.I. Titular 

Stoica B. Laura-Cristina inspector/salariu 15.080 lei 

1.2. Soţ/soţie 

Stoca D. Bogdan-Ştefan salariu confidenţial 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3. I. Titular 

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

Edifia 1 I Revi=ia O 



Nu este cazul 

3 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 

5 .1. Titular 

Nu este cazul 
5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
-

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 
6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Stoica B. Darius-Andrei Bugetul de stat 
Alocaţie de stat 

1.008 lei 
oentru copii 

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

Data completării Semnătura 

09.06.2017 

CONFORM CU 9.JtlCÎy.}ţ'UL 
Suoo: .. ~vJtd ~ ~ 

4 
B.J.R. U. - D.A. 
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-
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata Stoica B. Laura-Cristina, având funcţia de inspector la Direcfia Generală 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul 
Bucureşti, 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 -

Calitatea deţinută 
tală a 

sociale sau de ărţilor sociale 
acţiuni sau a ac iunilor 

l. I. ..... Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... Nu este cazul 

;:31\~âiifăl~;ăijâ~'.niJ;Jţt)~:i'.UiîiliClU:ijlfl1~$6J~_îâ-Ii)9ţ.r;mtQ,te'sJO~.l\~f"".1/.&lrUJSi,»;ij_i~~:leti~~i~~lf1t1WttffiliiJ,~[i1~1JWil1~Y~hlt!i;l!i:fiţ/i:i'1:{tfif.~;~} 
3.1.. .... Nu este cazul 

4.1. ..... Nu este cazul 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/d:numireaşi adresa 

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

Soţisope ......... Nu este cazul 

Rudedegradull 1laJeti1ularului 
............ Nu este cazul 

Instituţia 

contractantă: 

d:numireaşi adresa 

Proceduraµin 
careafust 
încredinjat 
contractul 

Scn,i,l'u.Jtd 

Data Valoarea 
Tipul încheierii Durata 

1otalăa 
contractului 

contractului 
cootractului contractului 

B.J.R. V. - D.I. 
Edi/ia I I Revizia O 



Societiiţi comerciale/ Petroană fizică 
automată' Asocia\ii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
=ciate, societiiţi civile profesionale 
sau societiiţi civile profesionale cu 
raspundere limitată care~ 
profesiadeavocat!Orgpnizaţii 
neguvernamentale/ Fundapi/ 
Asocia\ii 2) Nu este cazul 

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

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

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

Data completării Semnătura 

09.06.2017 

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


