
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnata Gheorghe F. Doina, 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.

 

1315855

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul1)

Tara:
ROMANIA
Judet:
Bucuresti
Localitate:
**********
****
Adresa:
***********
***********

Alte categorii
de terenuri
extravilane
dacă se află
în circuitul
civil

2002 3 m2 100 %
Contract de
vânzare
cumpărare

Gheorghe
Doina

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul2)

Tara: Casă de 2018 90 m2 3/4 Moştenire Gheorghe

1 / 6



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

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

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

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
 

  
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
  

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

României la momentul declarării.
 

  
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

ultimele 12 luni
 

ROMANIA
Judet:
Bucuresti
Localitate:
**********
****
Adresa:
***********
***********
***********
***********
****

locuit
Georgeta
Gheorghe
Doina

Tara:
ROMANIA
Judet:
Bucuresti
Localitate:
**********
****
Adresa:
***********
***********
***********
***********
****

Casă de
locuit 2002 90 m2 1/3 Moştenire

Gheorghe
Georgeta
Gheorghe
Doina
Gheorghe
Felicia-
Narcisa

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

Autoturism Ford Focus 1 2007 Contract de
vânzare cumpărare

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata

- - -
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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

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

Raiffeisen Bank,
****************
****************
****************
********

Cont curent sau
echivalente
(inclusiv card)

RON 2016 200

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

Cont curent sau
echivalente
(inclusiv card)

RON 2015 800

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

Cont curent sau
echivalente
(inclusiv card)

RON 2012 3300

Banca Comercială
Română,
****************
****************
****************
************

Cont curent sau
echivalente
(inclusiv card)

RON 2005 700

Banca Comercială
Română,
****************
****************
****************
************

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

RON 2015 4284

NN Pensii,
****************
****************
************

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

RON 2007 52011
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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*
 

 

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

generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

- - - -

1.2. Soţ/soţie

- - - -

1.2. Copii

- - - -
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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.

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/
Obiectul generator de

venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Gheorghe Doina

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

salariu 84062 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

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

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

Golgojanu Matei Florin Bugetul de Stat alocație 2539 RON

Data completării Semnătura

14-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata Gheorghe F. Doina, 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:
 

1315712

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

1 / 2



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută,
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară
contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

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

- - - - - - -

Data completării Semnătura

14-06-2022

2 / 2
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OIRECTIA GENERALĂ PENi'RU ADMINISTRAREA 
' PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2. 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Doina F. Gheorghe, având funcţia de inspector la Direcţiei Generale pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP ' _ . , domiciliul : 
Sector 1, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţH, declar pe 
proprie 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. 

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

*2) 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. 

Sector 1 , Bucure ti 
2 2018 

Sector I , Bucureşti 
2 2002 

90mp 3/4 

90mp 1/3 

Moştenire 

Moştenire 

Gheorghe D. Georgeta 
, Gheor he F. Doina 
Gheorghe D. Georgeta 
, Gheorghe F. Doina, 
Gheorghe F. Felicia 
narcisa 

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

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

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1 



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

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. 

Raiffeisen BANK. --

1 2016 1.950 lei 
-----

Banca Transilvania - Sediul Central 
1 2015 3.000 lei - - ·-· f -~------=----- ------ -- - - -

_- -~-, Credit Europe Bank - - 1 2012 3.300 lei 

Banca Comercială Română - ' - ---

1 2005 5.000 lei 

S ___ __ l--+-----+-----+--------+------------1 
Banca Comercială Română Pensii, 

3 2015 2.821,36 lei 

l._ - ------~ - --

NN Pensii - pilonul II -
3 2007 36.410,07 lei 

2 



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

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: ............................................................ NU ESTE CAZUL ............................................................................ . 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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* 

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 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) 

3 



NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

GHEORGHE F. DOINA 

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 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2, Str. Luigi 

Galvani, nr. 20 

· ~- Ve1i!~tidin cedarea fâl()SitJfe_i bl{nurilor 

·. 3.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

· 3.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

4 . .YerJ#llrid}ninvestiţii 
4.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

4.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

5.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

5.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

.6. Venituri.din activităţi agrh::ole 

6.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Soţ/soţie 

ESTE CAZUL 

7. Venituridinpremii şi din jocuri de noroc 

7 .1. Titular 

4 

salariu 69.692 



NU ESTE CAZUL - - -

7 .2. Soţ/soţie - - -

NU ESTE CAZUL - - -

7.3. Copii - - -

NU ESTE CAZUL - - -

i& A!enttunidin alte surse 
•,-,c'"c,-, --~ • • -----.~, --. - --- t-~·- -- - , , · -

8.1. Titular - - -

NU ESTE CAZUL - - -

8.2. Soţ/soţie - - -

NU ESTE CAZUL - - -

8.3. Copii - - -

GOLGOJANU O. AL. MA TEI -
Bugetul de stat Alocaţie 1.602 lei 

FLORIN 

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

Data completării Semnătpra 

r 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Gheorghe F. Doina, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP t, domiciliul : 
1, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 
propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

I.I Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

Calitatea deţinută 

2.1 Nu este cazul 

3. I ... Nu este cazul 

4.1 ...... Nu este cazul 

Instituţia Procedura prin 
contractantă: careafost Tipul 

, Sector 
falsul În declaraţii, declar pe 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a ac iunilor 

Valoarea beneficiilor 

Data Valoarea 
Durata încheierii totalăa 

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

adresi 
încredinţat 

contractul 
contractului 

contractului 
contractului 

contractului 

1 



Titular ... Nu este cazul - - - - - -........ ·-· 

Soţ'~e ... Nu este cazul - - - - - -
•••••••••••• 

Rude de gradul 11) ale titularului - -
......... Nu este cazul ... 

- - - -

Societăţi comerciale/ Persoonă fizică - - - - - -
autoriz-ată! Asociaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asxiate, societăţi civile µofesionale 
sau societăţi civile µofesionale ru 
raspundere limitată care desîaşooră 
µofesiade avocat/ Organi'.l1lţii 
negwemamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii2) 

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. 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 

o_r; 06. kJ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Semn~tura ( 
'\. 

• • • • • • • ••• • ••••••••••••••• 
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I 

DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnata GHEORGHE F. DOINA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului In1obiliar, 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 -NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări . 

. . .. 

Anul •· Cota-
, , 

' • . , 

Adresa-sau zona;. . Lategoria * :su.prafaţa ; ModuJ,de-dobândire ; · Titularu12> ' 

·dobândirii .parte , . . . . 

Gheorghe F. 5 2002 3 mp 100% 
,., -vanzare-cum parare ' Doina sector 1, Bucureşti 

* 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 (tititlarul, so/ul/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. 

Aiinî: - · .. , 

Cota.; . , .. -. " , .. ' ' ... ·. 

Stiprafaţâ 
. . . . . . 

Modul de dobândire · Trit•ularu-12> Adresa sau zona . Că,tegoria·* 
. . . . 

. 
': dobâ·ndfrii':' · parte . . . 

. ' . 
Gheorghe D. 

- . 2 2018 90 mp 3/4 mostenire Georgeta, 
sector 1, Bucuresti ' Gheorghe F. . , 

Doina 
Gheorghe D. 

Georgeta, 
Gheorghe F . 

2 2002 90 mp l/3 • 
Felicia-- mosten1re sector 1, Bucuresti , 

Naricisa 
, 

Gheorghe F. 
Doina 

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

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

II. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule/autoturisme, • • tractoare, maş1n1 agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

t ranspor t t " t . care sun su puse 1nma r1cu ar11, po r1v1 eg11 1- .. t . ·t I .. 
. . . . . . 

' 
Natura . Marca . Nr. de bucăţi . Anil'I ·de fabricaţie • Modul de· dobâ,ndire . 

, 
. . , . 

Nu este cazul - - - -

1 

, 



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţio11al sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro -NOTA: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării . 

.. 

Descriere sumară . ·. An;ut dobândirii Valoarea - estimată . . . ... . , 
' 

Nu este cazul - -

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
~ - ~ 

BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI 
Natura bunului, Data Persoana către care s-a Forma 

Valoarea 
. . 

înstrăinat înstrăinării înstrăinat · înstrăină r.ii 

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 administrează 
. 

' . .. . . 

Tipul* . ·· Valuta D.escl1is î11 an ul · S.old/valoa re la zi ·. ·.· . 
şi ad:resa-acesteia . 

. 
, 

Nu este cazul - - - -
* Categoriile indicate sunt: ( I) cont c.urent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente,· (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri p,~ivate de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare· (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasame11te, i11vestiţii directe şi Împrumuturi 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 

-NOTA: 
S d I e vor ec ara inc us1v 1nves 1 II e ŞI pa 1c1par1 e 1n s ra1na a e. 

• l . . • 

.. ' . 

.·.· · Nu.mă,r de titlu-r.i/: ·. Valoa-rea . totală la · ~mi-tent titlu/societatea În ca-re persoa•nfţ este .. 
. 

•. 

:;. · Tipul* . . . 

acţionar sau asociatJ.beneficiar :de împrumut cota de participare , . . • .. . .. ZI ' 
. 

Nu este cazul - - -

* Categoriile indicate sunt: ( l) 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 străi11ătate. 

2 



.. 
. . .. . . 

Creditor . . Contractat în an-ul . Scadent lâ ' :· v:aloare . 
. . .. . • 

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 

A ~ 

DE CHELTUIELI, ALTELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR VALOARE 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

... 

Cine a realizat venitul - I • Sursa venitu•lui: ·. . ·. Serviciul presta-t/Obiectu-1 · . Venitul anual . 

nu-mele, adresa .· eenerator·de venit încasat ' ·. 
. 

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 t,,.ataţiile uzuale primite din partea rudelor de graditl I şi al II
/ea 

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

... 

,Serviciul prestat/Obiectul · 
. .. > 

Sursa venitului: : Venitul anual ' 
Cine·a realizat ·venitul . . . . 

. •. . ' . i • . • . . . . < . • > ·,,,._ . . . . ' . ~ . . · numele, adresa eenerator de;ven-it .. '': . · 1n·casat . . · . ' . . . .. ' ' ' 
•,· . . . 

' . . . 
'· ' . 

I. Venituri din salarii 
' 

1.1. Titular 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

GHEORGHE F. DOINA Imobiliar Sector 2 salariu 61.629 lei 
Str. Luigi Galvani, nr. 20, 

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 - - -
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3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3. I. 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 

5.1. 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. l. Titular - - -
Nu este cazul - - -

7 .2. Soţ/soţie - - -

Nu este cazul - - -
7.3. Copii - - -

Nu este cazul - - -

8. Venituri di11 alte surse 

8.1. Titular - - -

Nu este cazul - - -
8.2. Soţ/soţie - - -

Nu este cazul - - -

8.3. Copii - - -
GOLGOJEANU O.AL. 

Bugetul de stat Alocaţie 1.008 lei 
MATEI-FLORIN 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspu11d potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
12.06.2019 

4 

Semnătur_a1 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata GHEORGHE F. DOINA, 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: 

. . 
1 1. Asociat sau acţionar la . societăţi comerciale, corn-panii/societăţi naţionale, instituţii de cred'it, gru:puri . 
. de ·-interes·economic, ·precu,m _'şi ·mem:br.:u În asociaţii, fundaţii, sau alte orf!aµ-iz~ţii :·nef!uvernamenta,le: · 

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

acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. Nu este cazul 

. ' ... - ... . . . . .. . .. . . . . . . 

· 2. Calitatea de membru::·îo organele de conducere, administrare şi contrcof:ale societ-ăţilor comer_cifile, 
: ale regiilor autonome, aJe co111pâniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor: de · credit, ale gr:upurJlor · 
: de :.interes .economic,. ale·asocfa ~iilor sau funda -iilor ori -,ale altor orf!a-niza ii n'ei!uvern:ameritale: · · 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2. I . Nu este cazul . 

3. Calitat~a de· membru în -ca.dr:ul-asocia 'iilor profesionale :şi/sau ·sindicale ' 
. . 

3. I . Nu este cazul 

4. Calitatea de, membru în organele ·de conducere, administrare şi control,.-retri:b·uite sau neretribu·ite, 
.de inute În cadrul partidelor oolitice, fu·nc•ia deţinută şi -d·enu.mîrea partid.ului :oolitic 
4. 1. Nu este cazul 

5. Contracte, inclusiv cele de·_asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sa-u aflate În derulare În 
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 

• din fonduri externe • Încheiate ŞI ori cu societăţi comerciale cu capital de 
. . 

unde stat sau statul este 
ac ionar maioritar/minoritar: 

Institu~a 
Procedura prin 

Data Valoorea 5. l Beneficiarul de contract: numele, carea fost ~Cipul Durata 
contractantă: încheierii totaJăa pret1umele/denurnirea şi adresa încredinţat contractului contractului denumirea şi adresa contractului contractului 

contractul 
Trtular Nu este cazul Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazul 

cazul cazul cazul cazul cazul 

Soţ/SJ~e Nu este cazul Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazul 
cazul cazul cazul cazul cazul 

Rude de giadul I I)aJetitularului 
Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este Nu este cazu I Nu este cazul 
cazul cazul cazul cazul cazul 

1 



Societăţi co1nercialel Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii fumilialel 
Cabinete individuale, cabinete 
~iate, ~ietăţi civile profesionale 
sau ~ietăţi civile pro·fesionale ru 

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

răspundere limitată caredesraşmă cazul cazul cazul cazul cazul 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentalei 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 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 Semnătg.r~ 

12.06.2019 

2 



DECLARA ŢIE DE A VERE 
1 Subsemnata GHEORGHE F. DOINA, având funcţia de inspector la DirecJia Generală pe ,,ţ, 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul , I 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, decla' 
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: 

'" 

,. ~1.r 
rn/Nt;,~,l 

5 2002 3 mp 100% vânzare-cumpărare Gh;~~~~ F. 
Bucure ti 1in 

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 

, Bucureşti 
2 2018 90mp 3/4 moştenire 

Bucureşti 
2 2002 90mp 1/3 moştenire 

*Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanfă; (4) spfi I' 
comerciale/de produc fie. ,li 1 

2) La "Titular" se menfionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soi I 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. ! li 

I li 

1 

I i 
' ' 

I 
, I 

B.J.R. U. _; ' 

Edi/ia I I Rev'.1',' 1: 

, I! 
i 'i\ 



li. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, 
trans ort care sunt su use înmatriculării, 

agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloacj de 

I\tlifl~\Kţ~\l\f rJ:l~!I~l~~l!f ~tl~\1\t: :1Wii11\1,~~-

Nu este cazul 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de a tă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror va oare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

României Ia momentul declarării. 

Nu este cazul 

III. BUNURI MOBILE, AC OARE DEPĂŞEŞT OOO O FIE 
URIIMOBI • • 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi inv 

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: ( I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit banca s~u 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte siste le cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior}. 

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

NOTĂ: 

Nu este cazul 

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

i 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de 
I 
u~o 

pc an: ............................................................. Nu este cazul ................................................................................. , 

2 : 

CONFORM 2.JJiOR!G!NALUL 
Sernr,l..luu ~--

B.J.R.U. D.A. 
Edi/ia I I Re izi~ 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 ş 

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

1
1 I 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONJ1f1E 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PER~OANE, ORGANIZAŢII, SOCIE1f~ŢI 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETAŢI NAŢIONALE SAU INSTITUrfII 
PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂ!NE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARA~_TII, DECON~4,·.·•.~~. 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR YALO \!ÎUi: 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* ======= Iii\, 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul li 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şild.: ,1. ţ.lea I':\, 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMiilliE, 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEiţT (POTRIVIT ART: 41 DIN LEGEA li1W· 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICARILE ŞI COMPLETARILE ULTERIOARE~ 
NOTĂ: iii 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. j \ [ 

, I I 

., 

'_t::Yi'.ni,hlfl)?I9)i_~f ~f(î'igl!.~f!{jJff:ii!,llfH1f~,i!J;~;,{:}'.i{!l.i!f.\,:>.-
I. I. Titular 

GHEORGHE F. DOINA 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 

, Bucure ti 

3 

CONFORM C~Rl~NALUL 
Se111r,:i.tur11.~ 

salariu 

===;+,, ,, 

37.274 le 

ii 
ii 1: i 
I i 

• 
1i I 

B.J.R.U. 1

1 D.it. 
Edi/ia 1 I R,Vif a\ 1 

' i 



1.3. Copii 

Nu este cazul 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3.1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

+.yen •.. . _,.,, 
4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
6\Y~rîlf~~-•- , .-, , .. :--.)';! 
6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
?:.Vei ,. ·· •.·.•·.· 

7.1. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

lllUll,.l .. ,.· 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

llli 

111', 

·;i'i)fi!••··<Ci ··•···;t.}%:,·,.•,ii.i•,!/ i••·· ••·111 

I li 

- - - i 
~;,;;, .. , .• ,,.\)'.'; ·- _;·,. ;:.) •!.i , i:;: I ;\./ '" ''· .. •',•,, , 

- - - 1: 

- - - li 
- - - I! ,, 

- - - ii /1 
., .,,,, !ii11fit:,;,,l: '//c'/ (i ,, 

',,, 
,,.•;·,/ llljll 

- -
- -
- -
- -

;;,;1/t , 'l:.f · '.•.,•. •·. ;,,,.,,,,.,,, 
,';,, , .. , .. 
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- - 11\l'i 
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8.3. Copii - - -
GOLGOJEANU O.AL. 

Bugetul de stat Alocaţie 1.008 le MATEI-FLORIN 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatei S! U 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semn~• .. - 1 

07.06.2018 

I 

! 

i 

I 

i 
coNFOR~~UL 

5 B.J.R.U. b.A. 
Edi/ia I I Re i~ia,J 

St:rnr,:,luio 9Q~ 



~ ·""'Hi, -'U, sec/o: ;- r.;w 
0 ~1-'lE Nr · · · ·•· 

..._,_ . .__., .• :.,-- -- . ..·,:it:·················· 

/

DIRECTii,7mlffM :, tfatl.l!lNIS'/!1:t.REA 
PATRIMONIULUI IMOGIUAR SECTORf" 

.. Sii. luigg1 Galvani nr. 20, sec/or), Bucureşli 
I INTRAR1:J1Eşr,;'E Nr ........... ţ?. ............ ':}.!. 

Ziua ··:~::--3 ... Luna ..... Q§ ...... 20„16. 
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata GHEORGHE F. DOINA, având functia de inspector la Direcţia Generală P,11_\_[lu_·_ 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP . domiciliul , 

, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, decI~fo~e 
propria răspundere: i Ii Ji 

11! I 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

- denumirea şi adresa -
2.1. Nu este cazul 

4.1. Nu este cazul 

Institupa 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

con1ractantă: 
prenumele'denumireaşi adresa 

denumirea şi adresa 

Trtular Nu este cazul 
Nu este cazul 

Soţ/soţie Nu este cazul 
Nu este cazul 

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

(ONFOR~~•-RlG!NALUL 
Si:mr,.:.lut-' ,.,,_,,.,,,,,î 

~~.:-~ 

Calitatea deţinută sociale sau de 
acţiuni 

Procedwa prin 
careafost 
încredintat 
con1nlctul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

1 

Calitatea deţinută 

lipul 
contractului 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

I 111 
'I 

I iii 

I li 
Nu este 

I !i cazul1•, I ' 

I li Nu este 
I 1· cazql ! 
I li Nu este 

caz 111 



Societăţi comerciale/Paroană fizică 

autorizată' A=iaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
=ciate, societăţi civile profesionale 
sau societăţi civileprofesionaleru 
raspundere limitatăcaredesraşană 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Funda\ii/ 
Asociaţii 2) 

Nu este cazul Nu este 
cazul 

Nu este Nu este Nu este 
cazul cazul cazul 

I 

Nu es e,.' • I . ,, 
cazu·' 

' 
I 

,, ' 

I 
:, 

I I 
1l Prin nide de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. I , l 
2l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dern l1 ă•··, 

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 inexactitate: • :iu 
caracterul incomplet al datelor menţionate. l I 

Data completării Semnljţur~ 

07.06.2018 

2 

\, 
, i' 

I 

I,, 

' 

I i .{ r 



C
. cfiict,ENERALA · PENmu AEJM1N1srnML 

PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 
. . ir. L~ig~~Gal~;l_nJ.20, se,pBucureşti llfl 

l 1:~TRARc / ,~E Nr . .............................. . 

! 7-iua ... <Â.f.. ... Luna .. ... .,/!.:-...... _?O .. !J-
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata GHEORGHE F. DOINA, având funcţia de inspector la DirecJia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP ••■■•• domiciliul 

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

* 1) Prin familie se înţelege soţt1_~/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. BUNURI IMOBILE 

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

5 2002 
, Bucure ti 

3 mp 100% vânzare-cumpărare 

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

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

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

-Bucureşti 
2 2002 90mp 1/3 moştenire 

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

comerciale/de producţie. 

Gheorghe D. 
Georgeta, 

Gheorghe F. 
Felicia
Narcisa, 

Gheorghe F. 
Doina 

(4) spaţii 

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

II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
ort care sunt su use înmatriculării, · · · · 

1 



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

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

României la momentul declarării. 

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

IV. ACTIVE FINANCIARE 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
. NOTĂ: 

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

* 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: 

* 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. 

2 



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

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al D
lea 

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

1.1. Titular 

GHEORGHE F. DOINA 

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 

Direcţia Generală pentru 
Admnistrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 

3 

salariu 17.472 lei 

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



3.1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7 .1. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

GOLGOJEANU O.AL. 
MATEI-FLORIN 

Bugetul de stat Alocaţie 1.008 lei 

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

Data completării 

4 B.J.R. U. - D.A. 
Ediţia 1 I Revizia O 



l
··mr~ECj~\ GtNERALinil:N!HU MJMiNlo-fkAR[-· 

PA, RIMONIULUI /MOBILIAR SECTOR 2 • 
/ .... }:r. Lt11gg1 Galvani nr. 20, sector 2, Bucureş li 
: /N1 FvV{E/~E ;:,; · N . n .3 , 
; T ro . r. ··•··· .. ···'"'-····•······~~/ .. 
. ~ il!a ~ l. /.', ·/Y ---.:_-:_:~_-:.:..:.:_ ... una .. . .... ~ ....... 70 ,-

---------··· ·-__ . .. _:.2_ ·· 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata GHEORGHE F. DOINA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP •■•■ domiciliul 

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. Nu este cazul 

5.1 Beneficiarul de oontract: numele, 
prenurnele/denwnirea şi adresa 

Trtular Nu este cazul 

Soţ/so~e Nu este cazul 

Rude de gradul I I) ale titularului 
Nu este cazul 

Instituţia 

oontractantă: 

denwnireaşi adresa 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Calitatea deţinută 

Procedura prin 
Data 

careafost Tipul 
încheierii 

înrnrlinţat oontractului 
contractului 

oontractul 

Nu este Nu este Nu este 
cazul cazul cazul 

Nu este Nu este Nu este 
cazul cazul cazul 

Nu este Nu este Nu este 
cazul cazul cazul 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

Valoorea 
Durata 

totalăa 
contractului 

contractului 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

Nu este Nu este 
cazul cazul 

1 B.JR. U -D.I. Rl~-::-7 Edi Jia 1 I Revizia O 

oNfORl>-~ , C- ~ l 
Scm;i\l\\\H\ ~ ---------



Societăţi comerciale/Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
~iate, rocielăţi civile µofesionale 
sau rocietă~ civile profesionale ru 

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

răspundere limitată care desfăşooră cazul cazul cazul cazul cazul 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Arociaţii 2J 

t) 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 

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


