
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnata Cîrciumaru M. Mihaela-Ștefania, având funcţia de Inspector asistent 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

1265997

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.

 

  
*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.

 

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

- - - - -

Emitent
titlu/societatea în care Tipul* Număr de titluri/

cota de participare Valoarea totală la zi
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*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*
 

  
*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: 

persoana este
acţionar sau

asociat/beneficiar de
împrumut

- - - -

Descriere Valoare Valuta

- - -

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

BCR 2021 2026 76641 RON

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

- - - -
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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. Venituri din salarii

1.1. Titular

Cîrciumaru Mihaela
Ștefania

Directia Generala Pentru
Administrarea
Patrimoniului Imobiliar
Sector 2, Str. Luigi
Galvani, Nr. 20, Sector 2
Bucuresti

Inspector Asistent 50285 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

- - - -

4.2. 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

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

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

10-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata Cîrciumaru M. Mihaela-Ștefania, având funcţia de Inspector asistent 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:
 

1267737

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

10-06-2022
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, Cîrciumaru M. Mihaela Ştefania, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Adminisrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP · domiciliul ,,.. · , 

sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, 
declar pe proprie răspundere că Împreună cu familia1> deţin următoarele: 
'9 ••••••••••• • ••••••• • •••••••••••••••• 

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

I. Bunuri imobile 

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

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
Nu este 

cazul 
Nu este 
cazul 

Nu este cazul Nu este cazul 

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

' 

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

2. Clădiri 

v 

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

Nu este cazul Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul Nu este cazul 

*Categoriile indicate sitnt: (I) apartament,· (2) caJ'ă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

* 2) La "Tititlar" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularitl, soţul/soţia, 
copilit!), iar în cazul bunitrilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

1 



II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, ial1turi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

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

-NOTA 
Se vor menţiona toate bunurile 

României la momentul declarării. 

Nu este cazul 

aflate 
,.. 
1n proprietate, indiferent dacă ele se află sau 11u pe teritoriul 

Nu este cazul Nu este cazul 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
ultimele 12 luni 

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

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fon~uri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor aces_tora depăşeşte 5.000 de euro 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau i11stituţii financiare din străinătate. 

Nu este cazul 
Nu este 

cazul 
Nu este 

cazul 
Nu este cazul Nu este cazul 

*Categoriile indicate sitnt: (I) cont citrent sait echivalente (inclitsiv card); (2) depozit bancar sait 
echivalente,· (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cit 
acitniitlare (se vor declara cele aferente anitlui fiscal anterior). 

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

~ 

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

Nu este cazul Nu este 
cazul 

Nu este cazul Nu este cazul 

*Categoriile indicate sitnt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2_) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împru,nittitri acordate în nitme 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 

~ 

NOTA: .. 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

3 



Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 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* 

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

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

1.3. Copii Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile 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) 

-NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
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1
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1. Venituri din salarii 

1 l Titular 
Directia Generală pentru 

Venituri din salarii la , 
• • Administrarea Patrimoniului 38.376 lei 

Cîrciumaru M. Mihaela Stefania functia de bază 
Imobiliar , , 

Str. Luigi Galvani, nr.20, Sector 
I 

2, Bucureşti i 
T 

l .2. Soţ/soţie Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

1 .3. Copii Nu este cazul I Nu este cazul Nu este cazul 
-+-• 

I 
i 
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2. Venituri ·din activităţi independente 

2.1. Titular Nu este cazul 

2 .2. Soţ/soţie Nu este cazul 

. 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3. I . Titular Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţ ie Nu este cazul 

. I . 
. 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 
-

5. I. Titular Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie Nu este cazul • 

I 
,6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular Nu este cazul 1 
I 

6.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
Î 

7. I. Titular Nu este cazul i 

.. 

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 . 

I 

8.3. Copii Nu este cazul I 
I 
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Prezenta declaraţie constituie act public şi 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data corn pletării 

09.06.2020 

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

·······t •••••••••••• 

: 
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DECLARATIE DE INTERESE , 

Subsemnata, Cîrciumaru M. Mihaela Ştefania, având functia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP · 1 domiciliul 

. -
sector 2, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere: 

'.iţ ~::, ~~pf i.~t~-ş~·u:l~~119:tţa.'~;~ţl~~~tţeţtîţi' ~9rrţ,ijkf i~f ~î:l~ă.ip,l'f4~~lif so'ci~i~ţij:nâţlonăle:, : i:11st1 tu ţi i':a e·· ,credJ_{;;: grlt:p uri 
·· ... · : · -";.: , , , ... ·:•.•··-; ~. , ' , , ,,· .•.• ·., •. ,,•, c;•cf_>,-, N\: , '.._· "",• . ..-_,_.';,{~-••J'• ~-·•':~<'.'-· .. .... .. , • , .; , ., ... ·/>'·::..•·~---t'.- ,,,,.._K:t"'.·•· ·.~• • ·~:;,- •·. • , t;••-l~:;!,--.f',, . ~,t,,, __ . ,;;·\·,-.. ,, ,; :_ ,.$,, ,,. ;.• . " . : ·• , ,, , . , , , ,;1 •· ···· ... ,_. ;·•• , .. , ·'., _. · 

•;:ij~" in\tţr_es '. ecqi;:q\n1cf~ r;iricµiin:: şi :'.m em:p:r:u:,îri-iâsq~ji :ij,; fitnâ:ă . -ii· sai);âlte OFE?aniza.: ,ii ·nef,!U verli.airieli tale ;i-· . . . 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţi lor sociale 
de ac iu11i şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

I . 1 Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 Nu este cazul 

3. 1 Nu este cazul 

-,ue IÎl'ttleiJIJ° caqr:ul -o'art1delţir')ool1t1c~;r, (4in~ ,jat'<Jer1ni~t:~/$.l,;penum-1,rea:oart1<lu.(u1 pol1t1ţ . . . ·. . '. · ' • · .. · 
4.1 Nu este cazul 

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

5. Coi1tracte~ :inclusiv~cele de asistenţă juridic~, <io~tsu1ltanţă juridică, consuJta,nţă şi civile, obţinute ori 
. ·a,ţl·~-te _ Î~: -de~uJ~re Îri . ti!;ll,Plil: exerciţă;rii :• fu9.fti;ţlQ_ r.; _ţ11an~atelor sau dţmnităţilor P.ublice fţna~ţate , de la 
. bu.getul de -stat, local şi d,in fondu1ri ex,ter.ne orf încheia-te cu societăţi comerciale cu capital de stat sau 
u,nde statu-I este· acţiona~ ~aiorita-r/~-in0nita:t: • :: .. · =-.: . · . 

5 .1 Beneficiarul de con1ra:t nlllTiele, 
prenumele/denmnireaşi adresa 

Instituţia Procedura prin I 
contractantă: care a fost 
denumireaşi 

~ 

inmrlinţat 

contractul 

l 

Tipul 
contraiului 

Data 
îocheierii 

con1udului 

Durata 
contrrtilui 

Valoarea 
totalăa 

contra::ti.tlui 



Titular ...... .. ....... 

Nu este cazul 
• 

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

Rude de grooul 11
) ale titularului ' 

•••••••••••• Nu este cazul 

Societă~ comerciale/P~ fizică 
autori2ată/ Asociaţii familiale/ -

Cabinete individual½ cabinete 
~iak; scxietăţi civile profesionale 
sau sxietăţi civile profesior1ale cu Nu este cazul 
răspundere li1nitată caredesfăşooră 
ptufesiade avocat/ Organizaţii 
neguvetnarnentale/ F w1da~i/ I 
Ascxiaţii2) ' I 

I) Prin ritde de graditl 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 deţi11L1tă, 

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară 
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I 
deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii , indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării Semnăt•1,râ 

09.06.2020 •• • ••• • •• • • ••• • • ••• ••••••••••• 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

" Subsemnata CIRCIUMARU M. MIHAELA-ŞTEFANIA, având funcţia de referent la Direcţia 
Generală pent,·u Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP · ·- _ __ domiciliul 

i r Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

* l) Prin familie se î11ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 

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

. . . . . . . . . .. . 
Anul Cota-. 

. . . ,.. ' . . ... . . . . .. ··.•·. . . 

Adresa· sati1,zoiia 
. ' 

TitularuJ2> , ·i,Categoriia·~ , 

:dobândi~ii•: :_· :-su pra-faţa · pa-rte · : Modul_,d~ :dobândire: ·' .. .. . 
.. •.. . . . 

+ ', • •. . . • .. . . . . . . 

Nu este cazul - - - - - -

Nu este cazul - - - - - -. 

Nu este cazul - -
' 

- - - -

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

* 2) La "Titular'' se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titz,larul, 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. 

. . . . . , . . . . 

Adresa s"âu~zo'n;~ . . . 
· · : · . * Anul · 

:Categoria . d 'b" d . .. · · - .o. -an ·1r11 
., ,. 

Suprafaţa : C~tta - .. M<>.d•µI d~ dobândire· . Tit~laru12> . . par e . . .. . . . . . 

Nu este cazul - -
Nu este cazul - - - - -

Nu este cazul - - - -
*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de loci,it; (3) casă de vacanţă,· (4) spafii 

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

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

II. BUNURI MOBILE 

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

1 



I, 

Natura · . Marca N.r. de bucăţi An·ul de fabricaţie . Modul de dobândire 
. 

Nu este cazul - - - -

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 

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

României la mome11tul declarării. 
. 

·. E>escriere sum-a,ră An-ul dobândirii Valoarea · estimată 

Nu este cazu I - -

Nu este cazul - -

- -III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPAŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
A - A 

BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI 

. .. • . ' 
... Natura bunului Data : Persoa,na cătreca,r,e ;s-a Forma , . ' . . .. Valoarea . . . . . " t - -• t înstrăinării 

. , 

înstrăinat înstrăinării · ins ·ra1na . · .. . .. ' , . , ,. . .. 
• . .. 

Nu este cazul - - - -

Nu este cazul - - - -

IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

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

. 

" . : .. . .. . . 
' ' 

:1nstitu·ţia · ca,re ad ministrţază 
. . . 

. ' . .. . . . . . . . . . ·. ., ·. .. .. , 

-· Valuta · •·lleschis 
. •' ' . Sold/vâ,loare . . .. 'F1ipu-l* în anul' la .zi . . ' 

. şi ad•resa acesteia .. , .. . . .. . . .. .. : • ' 
. . 

' 
., . 

• . . . 

Nu este cazul - - - -

Nu este cazul - - - -

* 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 -NOTA: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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Emitent titlu/societatea în care .persoana este · 
. 

· Număr de ,titluri/ V:aloarea totală la 
Tipul* . 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut . cota de participare • ZI .. • 

Nu este cazul - - -

Nu este cazul - - -

* Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrttmuturi 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 -NOTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

•· Contractat în anul 
' ' 

-

-

. -. Scadent la 

-

-

Valoare · 

-

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

încasat ·· ' .. . . . 

I. 1. Titular -

Nu este cazul - -

l .2. Soţ/soţie -

Nu este cazul 

1.3. Copii - - -

Nu este cazu I - -

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

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

REALIZATE IN ULTIMUL AN FISCAL INCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 I'IUVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 
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-
NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile prove11ite din străinătate. 

Cine a realizat ven,itul 
Su,rsa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Ven.itul anual 
numele, adresa 2:enerator de venit · 

,.. 
1ncasat 

I. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
Direcţia Generală pentru 

Admnistrarea Patrimoniului 
Cîrciumaru M. Mil1aela-Ştefania Imobiliar Sector 2 salariu 27.189 lei 

Str. - . 

Sector 2, Bucureşti 

1.2. Soţ/soţie - - -

Nu este cazul - - -

1.3. Copii - - -

Nu este cazul - - -

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular - - -

Nu este cazul - - -

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul - - -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular - - -

Nu este cazul - - -

3 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul - - -

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular - - -

Nu este cazul - - -

4.2. Soţ/soţie - - -
• 

Nu este cazul - - -

5. Venituri din pensii 

5. l. 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 cazu I - - -

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. 1. Titular - - -
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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 - - -

Nu este cazul - - -

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspt1nd potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

12.06.2019 ••••••••• 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

" 
Subsemnata CIRCIUMARU M. MIHAELA-ŞTEFANIA, având functia de referent la Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP _ ___ t, domiciliul „ 
-- Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind - -- - .. ---·-

fa I su I în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

.1. Asociat sau acţionar la societăţi com.~~c_iale, - compan-ii/societăţi -naţiona:1e, instituţii ,de credit, grupu•ri 
· de interes economic,- precum · şi membru în asociaţii; fund:aţii :sau alte organiza.ţii- ne~uve11namenta1e: : 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sat1 de părţi lor sociale - denumirea şi adresa -

• • 
şi/sau a acţiunilor acţ1un1 

1.1. Nu este cazul 

' 2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, 
• ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, a•le . in-stitu-ţii·lor de cred•it,. ale grupurilor 
· de>interes economic, ale asociaţii-lor sau: fu,ndaţiilor ori ale altor. organizaţii ne2:uvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2. 1. Nu este cazul 

. . . 

_3~ Calitaţ~a de·membru în -cadrul asocia• iilor pr.ofesionale şvsau sindicale 
.. 

3 .1. Nu este cazul 

·~; Calitatea de membru în organele de conduce:re, a~ministra:r.e şi con,t_rol, . retr1bu-ite sau neretribuite, 
. deţin~te -în .;cadrul: partid~lor o~litic.e;.,.funcţia deţinută si· denuJnirea partidului politic > -• :;: ::- . . , . ·: 

4.1. Nu este cazu I 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă ju-ridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în 
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 

• din fonduri ŞI externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţiona_r maioritar/minoritar: 

Instituţia 
Ptucedura pin 

Data Valoarea 5.1 Beneficiarul de contract numele, carea fost Tipul Durata 
contractantă: încheierii totalăa prenumele/denumirea şi adresa înawinţat contractului contractului denumirea şi adresa contractului contractului rontractul 

Trtular Nu este cazul 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazu I 
cazul cazul cazul cazul cazul 

Soţ/sope Nu este cazul Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazul 
cazul cazul cazul cazul cazul 

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 

-

1 



, 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată! Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
~iate, ~ietăţi civile profesionale 
sau ~ietăţi civile profesionale cu 

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

răspundere limitată care desfaşaml cazul cazul cazul cazul cazul 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemarnentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii 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 CLtm 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 5=S:ewnătuc..a 

12.06.2019 

2 
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DIRECTIAGENERALĂ. PeNlliU ~□MINISTRAR 
Pi,TRIMONIIJLUI IMOBILIAR SECTOR 2 . 

Str: Lu_iggi Calv~, 20, seclJJ, Bu-~~:~~ . 
INTRARn1,E.ŞlRE Nr. ....... ~•·· 1& 
Ziua .... •••···•• Luna •••••··••••····•· 20 .... 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata CÎRCIUMARU M. MIHAELA-ŞTEFANIA, având funcţia de referent la Di ecJia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul , j 
, , Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal pr'virid 
falsul în 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 

I. Terenuri 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii 
de terenuri extravilane. dacă se află în circuitul civil. I 11 

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

2. Clădiri 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

*Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanfă; (4) a/ii 
comerciale/de producfie. I I 

2) La "Titular" se menJionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sofulls fi(1, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. ' · 

1 B.J. R. U. D,A. ,.,,.,,~l 



II. BUNURI MOBILE 

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

Nu este cazul 

Nu este cazu 1 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de a tă lşi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror va d1[I e 
însumată dep~şeşte 5.000 de euro j 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teri n_,

1

i .·]· 
României la momentul declarării. === / / i 

~Jr !î~ir 1~1m11~ 

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi inve ti' J; 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro · 

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

Nu este cazul 

Nu este cazul i ,·, 
; : 

• Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancak ~f~ 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte siste 11~ 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). : ii • 

CONFORM~~ lGIN.',LUL 
Semndtutci 

. ,;:c:,u,, C ~ 

2 

i I,: 
,11 

·I!< 
B.J.R. U. [),14. 

Ediţia I I Re fzi& 1 
11 i 

I 



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

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

Nu este cazul 

Nu este cazul 

. 1 msuma· 

• Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);· ( · 
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 
pe an: ............................................................. Nu este cazul .............................................................................. l 

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

Nu este cazul / fi 

Nu este cazul 1111\ 

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

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

3 

111 



j 
:i 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi a/r·. -
/ea 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAM I , 
A A ' 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. I. Titular 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

Cîrciumaru M. Mihaela-Ştefania Imobiliar Sector 2 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

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 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

fONFO~rz:RJ 'ALUL 
~1,nw~u:./ ~ 

, ~ Cec.. 

Bucure ti 

4 

! 

salariu 18.746 Ji 
I 

I. 

i 

B.1.RU D.A. 
Edi/ia 1 I R~vizia I 



6.1. Titular -
Nu este cazul -

6.2. Soţ/soţie -
Nu este cazul -
. 

~LUl[l·-µ[t;Hiil''Sl'.Q ~ ; 

7. I. Titular -
Nu este cazul -

7 .2. Soţ/soţie -
Nu este cazul -

7.3. Copii -
Nu este cazul -

:.:o·_<,_., ... ,,'-;-,,_i'/•'S:·'>~ 

'ICC, 

8.1. Titular -
Nu este cazul -

8.2. Soţ/soţie -
Nu este cazul -

8.3. Copii -
Nu este cazul -

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii peuale pentru inexactitate: 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Ser-,iătura 

.. f:5..:~f..l~LJ ..... . 
j 

5 

: 

i : 
I ! 

:,;, l 
I!: 1: 

. I 
' 

''I, 

!li i 

I 

' 

. 

I 
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. iRi:CliAGtfltRAîÂ,'Eili'liOTtiiXfNiSîRARl:A 

PAIRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 
Str. i.uigoi Ga!vani nr, 20, secto~, Bucureşti 
> o -<- 't,) 

,~~ARE~E cir. i;;Q-- ........... °(3°' 
1 

Zuc ........ :::.::.Luna ................. 20 ...... . 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 
ii\ 

ii 
I 
ii 

Subsemnata CÎRCIUMARU M. MIHAELA-ŞTEFANIA, având funcţia de referent la Dire, i 
'" Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP . domiciliul ; 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi Valoarea totală j 

sociale sau de părţilor social. Ii 
ac iuni şi/sau a acţiunilbtii 

1.1. Nu este cazul I li 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută 

2.1. Nu este cazul 

I I! 

3.1. Nu este cazul 

4.1. 

In.stitupa Procedura prin 
Data Val 

5.1 Beneficiarul decontra:t: numele, careafost Tipul Durata i 
prenumele/denumirea şi adresa 

con1ractll1tă: 
încredinţat contractului 

încheierii 
crn!ractului l 

denumirea şi adresa conmdUlui ' contractul I 
Titular Nu este cazul Nu este Nu este Nu este Nu este Nu li Nu este cazul 

cazul cazul cazul cazul caz?I ! ii 
Soy'so~e Nu este cazul Nu este Nu este 

I 111 

Nu este Nu este Nu ef li Nu este cazul cazul cazul cazul cazul caz\11 li 

1 



--·""---"-· 

':/ 
I 

. 

Rude de gradul I 1l ale titularului 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazul Nu este cazu I cazul cazul cazul cazul cazhl I 

Societăţi con=iale/Pei=iă fizică 
autorizată! Arociaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete . 

asxiate, wcietăţi civile profesionale 
·. 

sau societăţi civile proresionaleru 
Nu este cazu I Nu este Nu este Nu este Nu este Nu efte' 

ră<pundere limi1atăcaredesfăşoora cazul cazul cazul cazul cazul 
profesia de avocat/ Organizaţii 

.. 

neguvemamenrale/Fundatii/ 
Asociaţii 2l 

• 

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

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

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

Data completării Semnătura 

.lJ.fi..:.Qf ... lt(/.. ...... . 

2 B.J.R.Ui 
Edi/ia I IR~, ia I 



· 1 DÎf~ECTi1\ GrNrnALĂ r'f:N f1'U ADMINISTRAHEA 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

Str. l.viggi Galvani nr. 20, sector 2, Bucureş ti 

\ 11~TRAr{E I ~r. ....... QJ. ....... }:f:}: 
! Ziua .. ~ ;?. .... LunrJ ... . ..!..>:: ....... 20.i.b. 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata CÎRCIUMARU M. MIHAELA-ŞTEFANIA, având funcţia de referent la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP ■••■■■i,domiciliul 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

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

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 

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

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

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

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

2. Clădiri 

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

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

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

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

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

1 



II. BUNURI MOBILE 

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

Nu este cazul 

Nu este cazul 

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

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

României la momentul declarării. 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

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

Nu este cazul 

Nu este cazul 

* 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 



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

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

Nu este cazul 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

Nu este cazul 

Nu este cazul 

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

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

3 B.JR. U. - D.A. 
Edi/ia 1 I Revizia O 



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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

Cîrciumaru M. Mihaela-Ştefania Imobiliar Sector 2 

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 

Str. Luigi Galvani, nr. 20, 
Sector 2, Bucure ti 

' ~· \ f~:~i.1·. 1~ J;.:·.: :,:.r,;,;.,. ;'·'f}f!,·:~~~1~. it~ft:ti)~Jj#f, 

3.-~·:;Y)~mţus! ~- J~!9S!Ut@,!t~,1J?~Ji 
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 
·51g;;;., -{i J\.:~ ~.w.i·~~ ,_d.:i :·:~-.,.~~\t.~~4-ţ,-~ ; .• ~, 
:,, : ·tt-e,n1cµqt,~,U,l};R ~µş fh· 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4 

salariu 12.744 lei 



6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7 .1. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Nu este cazul 

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

Data completării 

i.?..~.l.<.~ ... f <?.!.f-

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



ulREcrrn;ENERA1::tcPEITTRum1v1:N 1s I RAr~E 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

•. . Si':~'.iggi -~''"'\ m.10, "2\ 2, '"'""'~-i 
1 
IN1 RAr\t: / l~El~r .......... .... ..... ... ........ . 

: Ziu ;, ... ~~··· ·Luna .. ... . !~ ...... . 20.Jf.:-
·----- . ·-----

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata CÎRCIUMARU M. MIHAELA-ŞTEFANIA, având funcţia de referent la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP ■■■■■■I domiciliul -

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1> 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: 
prenumele'denumireaşi adresa 

denumirea şi adresa 

Titular Nu este cazul 
Nu este cazul 

Soţ/soţie Nu este cazu I 
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 

Proceduraprin 
careafost Tipul 
încredinţat contractului 
contractul 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

1 

Data 
încheierii 

contractului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Valoarea 
Durata 

totalăa 
contractului 

contractului 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

B.J.R. U - D.J 
EdiJia 1 I Revizia O 



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 comerciale/Petromă :fizică 

autorizată/ kn:iaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
a.<n:iate, rocietăţi civile profesionale . 
sau 9:X:ietăţi civile profesionale 0.1 " Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este 
răspundere limitată care destaşm. Nu este cazul 

cazul cazul cazul cazul cazul 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/Ftmdaţii/ 
Asociaţii 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 potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

~.<t .. l.R.1 ... /c!!L.~~-
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