
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnata Popa I. Daniela, având funcţia de Director Executiv 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.

 

1199866

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul1)

Tara:
ROMANIA
Judet: Ilfov
Localitate:
Voluntari -
Adresa:
***********
***********
**********

Intravilan 2020 279 m2 1/2
Contract de
vânzare
cumpărare

Popa Daniela
Pătrașcu
Eftimie-
Marius

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul2)

Tara:
ROMANIA

Casă de
locuit 2020 150 m2 1/2

Contract de
vânzare

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

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

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

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
 

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

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

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

României la momentul declarării.
 

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

ultimele 12 luni
 

  
IV. Active financiare

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

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

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

 

Judet: Ilfov
Localitate:
Voluntari -
Adresa:
***********
***********
**********

cumpărare Marius
Popa Daniela

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

Autoturism 29.10.2021 Basara Kemal
Ozgur

Vanzare-
cumparare 60000 RON

Apartament 16.07.2021 Popa Ilinca Maria Donatie 0 RON

Instituţia care Tipul* Valuta Deschis în Sold/valoare la zi
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)

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

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

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

 

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

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

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

 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

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

 

administrează
şi adresa acesteia anul

- - - - -

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

Raiffeisen Bank credit
ipotecar 2020 2034 121000 EUR

Raiffeisen Bank credit
nevoi personale 2020 2025 119137 RON

Raiffeisen Bank card
credit 2020 2025 31000 RON

BCR credit nevoi
personale 2020 2025 110000 RON

IFN Metropolitan 2019 2024 79000 RON
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
 

  
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

  
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare)
  

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul
prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

- - - -

1.2. Soţ/soţie

- - - -

1.2. Copii

- - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/
Obiectul generator de

venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Popa I. Daniela

Directia Generala Pentru
Administrarea
Patrimoniului Imobiliar
Sector 2, Strada Luigi
Galvani nr.20 sector2
Bucuresti

Salariu 116903 RON

1.2. Soţ/soţie

Pătrașcu Eftimie-Marius
Sectorul 2 Al
Municipiului Bucuresti,
Strada Chiristigiilor nr.11

Salariu 6125 RON

Pătrașcu Eftimie-Marius

Institutia Prefectului-
Bucuresti, Piata Presei
Libere nr.1 corp B sector
1

Salariu 5797 RON

Pătrașcu Eftimie-Marius

Comisariatul Regional
pentru Protectia
Consumatorilor
Bucuresti-Ilfov, Soseaua
Vitan Bârzesti nr.11B

Salariu 24546 RON
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Pătrașcu Eftimie-Marius SC Nicomar Scut Protect
SRL, Str.Corod nr.16 Salariu 5544 RON

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

- - - -

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

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

8.2. Soţ/soţie

- - - -

8.3. Copii

- - - -

Data completării Semnătura

15-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata Popa I. Daniela, având funcţia de Director Executiv 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:
 

1340798

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

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

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

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

-

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

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

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

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

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

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

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

- - - - - - -

Data completării Semnătura

14-06-2022
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DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, POPA I. DANIELA, având funcţia de DIRECTOR EXECUTIV Ia Directia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul 

sector 4, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 
falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 
•• •• ••••••••••••••••••••••• • ••••••••• 

* 1) Prin familie se fnfelege so/ul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

. 

I. Bunuri imobile 

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

. . . . . . ., 

.· ·Anul.-·-. 
. . . , .. . . .. .. , . ., . . . . 

·Adresa sân zoria · 
. 

Categoria* · 
.. ·. dobândirii • . .. . . . . 

3 2020 
V ol untari - Ilfov 

Cota-
Suprafaţa 

parte 

279mp 1/2 

Modul de 
Titularul1) 

dobândire 
Popa Daniele 

Cum parare Patrascu Eftim 
- Marius 

*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 menfionează, fn cazul bunitrilor proprii, numele proprietarului (titularitl, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copr·oprietarilor. 

2. Clădiri 

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

. .. , . .{ . . , , . . . . ' ' 
•• • • • 'f;• • . 

' . . . .. 

· Anri,J · .. ·cot-a- Modul de 
. . ' . ,. . , .. 

Titularul2) 
.. Adr'esâ :sau Z(lna <·· ' 

.. . 

Categoria*· Suprafaţa 
. ,.., ' ' . 

' • • I • • • '._ • • . . 

dobândi.t-ii · parte . dobândire 
.. 

' 
. . . . .. . . • ' . , . . 

• • • a • • 

Voluntari - Ilfov 2 2020 150 mp 
Popa Daniela 

1/2 Cum parare Patrascu Eftimi( 
Marius . , 

sector 4 Bucuresti I 1998 80mp 
Popa Daniela 

1/2 Cum parare Popa Adrian -
. 

Gabriel . 

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locitit; (3) casă de vacanfă,· (4) spafii comerciale/de 
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proditcfie. . 

* 2) La ''Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaritlui (titularul, soţitllsofia, 
copilit!), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor. 

II. Bunuri ,nobile 

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

. 
Natura Marca · . Nr: d.e bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Seat Ibitza 1 2019 Cum parare 

. 

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

~ 

NOTA: 

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

, 

Descriere sumară Anul dobând·irii Valoarea estimată . I ; 
' 

NU ESTE CAZUL 
. 

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

. 
· Natu·ra.bunului Bata ' . ' Persoana către care s-a Form.a . . 

Valoarea 
. 

înstrăin-at •·. înstrăinării . înstrăinat 
. 

" -· - .. . . . 

1nstra1nar11 
Autoturism Dacia 

2019 Duster Aidoiu Cristian Vanzare 15.000 Euro 

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

-NOTA: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare di11 străinătate . 

. 
Instituţia care ad:ministrează 

. Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare Ia zi şi adresa a.ce~teia . 

NU ESTE CAZUL 

' I 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sai, 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pens·ii sau alte .'iisten1,e cit 
acumular·e (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 străinăţate. 

Emitent-titlu/societatea în . care persoa-~a este 
. . . . . ' 

· · acţionar sau-asociat/beneficiar de. îm,prumut 

NU ESTE CAZUL 

Tipul* Număr de titluri/ 
cota de participare Va:loarea totală laz 

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -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. 
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. ' . · Creditor . 
· Contractat în anul Scadent la Valoare 

. 
Raiffeisen Bank - credit ipotecar 2020 2034 121 .000 Euro 
Raiffeisen Bailk - credit de nevoi 

2020 2025 119.13 7 Ron personale 

BCR - credit de nevoi personale .. 2020 2025 11 O.OOO Ron 

CAR Metropolitan 2019 2024 79.000 Ron 

Raiff eisen Bank - card de credit 2020 2025 31 .000 Ron 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual . 
numele, adresa 2;enerator 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 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. 

' . Sur.sa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anua 
. . ; . . . 

Cine a realizat-v:eni;tul . - .- . . . . ~•t• · ~ .. <. ·.• 
.. 

' ' ~- , numele adresa 2:enerator de venit încasat 
. . 

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

I. Venituri din salarii 

1.1 . Titular 

Directia Generala pentru 
Popa I. Daniela Administrarea Patrimoniului Director Executiv 119.349 Ror 

Imobiliar Sector 2, Str.Luigi 
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Galvani nr.20, S2, Bucuresti 

1.2. Soţ/soţie 

Primaria Sectorului 2 , -
Patrascu Eftimie - Marius , Sector 2 Auditor 12.235 Ron -

Bucuresti 
1.3. Copii 

' 

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/soţie NU ESTE CAZUL 

4. Venititri din investi/ii 

4.1. Titular NU ESTE CAZUL 

4.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

5. Venituri din pensii 

5 .1. Titular · ·NU ESTE CAZUL 

5.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

6. Venituri din activităţi' agricole 

6.1. Titular NU ESTE CAZUL 

6.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular NU ESTE CAZUL 

7 .2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 
. 

7.3 . Copii 

.. 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

5 



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 
ca.racterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
09.06.2020 

6 

Semnătura _,,-. 



Subsemnatul/Subsemnata, POPA I.DANIELA, având funcţia de DIRECTOR EXECUTIV la Directia 
' Genarală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar , CNP domiciliul 

, sector 4 , Bucureşti , cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, co·mpanii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 
de interes economic, precum şi meml1.ru. in asociaţii, fund'a•ţii sau alte ·or!!aniza ii neguvernamentale: 

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

de acţit1ni şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU ESTE NU ESTE 

CAZUL CAZUL 

2. Calitatea de m·em_br.u .m organele de ţonducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
. . . 

regiilor a,uton9me, ale ' com,paniilor/societăţilor naţionale, ale institu,ţiilor de credit, ale grupurilor de 
interes econom-ic; ale ~sociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor or2:anizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1 ...... NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL NU. ESTE CAZUL 

. 

, . . . . . . . . .. .• . 

3. Calitatea -de mem;bru în -cadrul aSQcia iilor, profesionale şi/sau sindicale 
3 .1 ...... NU ESTE CAZUL 

4. Calitatea de mem•br·u , în o:rganelţ · de cond·ucet~, administrare. şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrui:Ipartidelor politice, 'funcţia deţinu,tă şi denumirea partidului politic ·. 
4. 1 ...... NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă ju-ridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori 
aflate în der_ulare 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 
u.nde statul este acţionar maioritar/minoritar: 

Instituţia Prcx;edura prin 
Data Valoarea 5.1 Berieficiarul de contrat numele, contractantă: careafost Tipul Durata 

încheierii totalăa prenumele/denumirea şi adresa denumirea şi încredinţat con1ractul1ri con1ractului 
con1ractltlui contractultr adresa contractul 

1 



T rt:ular ............... I 

NU NU NU NU ESTE NU ESTE NU ESTE 
ESTE ESTE ESTE CAZUL CAZUL CAZUL 

CAZUL CAZUL CAZUL 
Sc>ţ/S()~e ............... 

NU ESTE NU ESTE 
NU 

NU ESTE 
NU NU 

ESTE ESTE ESTE CAZUL CAZUL CAZUL 
CAZUL CAZUL CAZUL 

Rude de gradul 11
) ale titularului 

NU ESTE NU ESTE 
NU 

NU ESTE 
NU NU 

ESTE ESTE ESTE •••••• • ••••• 

CAZUL CAZUL CAZUL 
CAZUL CAZUL CAZUL 

Sccieraţi comerciale/Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ 
, 

Cabinete itrl.viduale, cabinete I 

asociate, societăţi civile profesionale 
NU ESTE NU ESTE 

NU 
NU ESTE 

NU NU 
sau societăţi civile profesionale cu ESTE ESTE ESTE CAZUL CAZUL CAZUL 
răspurrlere limitată care desfaşc0ră CAZUL CAZUL CAZUL 
profesia de avocat/ Organizapi 
r1eguvemamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii2) 

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. 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°/o din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării Semnătura. 

09.06.2020 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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" .. 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

I. Bunuri Imobile 

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

. . . 
: Anul 

. i. 
" Cota-Adresa-sau· zona 

• 

·Categoria* ,:: :. 
. . 

Suprafaţa· ' > 

·•· dobândirii parje: . 
' ' ' . . . . . . . .. 

Nu este cazul 

. . . 
• ·Mod.ul; de 

Titularu12> .. ' 

· :el~ bâildiv.e · " .. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier,· (3) intravilan; (4) lucii, 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/so/ia, copilit!}, iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

' .. 
. . 

. . 

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

. . . . 
• A I ' . . .·· nu •.· ' 

:Categori~i: Adresa 
. •, ' 

·.d.obân:dirii: sau zona . . . . . . . . . ' . 

1 1998 . 

Sector 4 Bucureşti 

. 
' 

.. 
' ·.· Cota..; · Modul de . 

'Suprafaţa· Tit.ula-rul2) 
. .. 

d b" d. . . 
patte·· o· aii . ire · . . . . . . 

Popa I. 

80 m2 50% Daniela -cum parare 
Popa I. Adrian 
Gabriel 

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

comerciale/de produc/ie. 
2) La "Titular" se menţionează, în ·cazul bunitrilor proprii, numele proprietarului (tititlarul, 

soţul/so/ia, copilul), iar în cazul bunurilo,A în coproprietate, cota-parte şi nitmele coproprietarilor. 

II. Bunuri Mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
t ranspor t t " t . care sun su >use 1nma r1cu 1- .. t . ·t I .. ar11, po r1v1 eg11 

' " . . .. ' ' . 
' 

. . • ' .. 

Natura 
.. " 

. . 
. ' . . . . Marca • Nr.: d:e bucăţi : Anul· de fabţ.icaţie:. . · Modul de dobândire :. ' ' , . •. . 

• . .. . ,. .. : 
' 

, .. . . '; .. ' ' . . 
' 

. .' . . . . . 

Autoturism Dacia Duster 1 2018 ~ cum parare 

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. 
,. 

• • i ) ' ; . .. .. . . ' " . : ... ' • . . " . 

· Descr.iere ·suma:ră ·. • An•ul d·obândirii . . . 
: V·aloa:rea estimată . . . ' . ' . .. .. . . . •· .. . . . . .. .. : • . .. . ' . ' , . . .. . 

Nu este cazul 
. 
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate 
în ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea , 

I'\ . ..... • 

îns tră_inării înstrăinat A.• """. . ..... • • . 1nstra1nat . 1nstra1nar11 -· . . . 

Nu este cazul 

IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care administrează 
Tipul* Valu:ta Deschis în anul Sold/valoare la zi şi adresa acesteia 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),· (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclu~·iv 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 inclt1siv investiţiile şi participările în străinătate . 

. 
' Emitent titlu/societatea în-,care 'persoana este Număr-de titluri/ Valoarea totală la Tipul* 

acţionar sau asociat/benefic,lar de împrumut cota -de oarticipare • 
ZI ' 

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 

-NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing 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 
, 

Contractat în anul Scadent la Valoare . 

BCR - Sucursala Dorobanti 2018 2023 74.000 lei 
' 

BCR - Sucursala Dorobanti , 2015 2018 9.000 lei 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONA„fE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, 

2 



SOCIETĂŢI COMERCIALE, REGII AU.-fONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU 
INSTITUŢII PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, 
DECON1„ĂRI DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR 
VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

' . .. . ; .. .. 

Su-rsa ven,îtului: Serviciul prestat/Obiectul Venitu) anual 
. ' . 

Cine a realiia.t -venitul· . . 
' - . . . . . 

numel~, adresa generator de ven-it .. . . încasat 
.. 

-' < 

I. I. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 
. 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea. 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
~ A 

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

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

. . . . ~· . . . ·· .. ·• ,.·;,. ~ 

Cine a realizat venitul ; Sursa. venitu,Jui: -

numele, adresa 
· . :serviciul_, )),restat/Obiectul .;; ·venitul ·anual 
· .. . ·. eelievittor de venit . . · __ .· : încasat ·. . . . . . 

, , . , 
: •. . ·· .. : . ·: . 

1. Venituri din salarii 

I. I. Titular 

Popa I. Daniela 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
1.3. Copii 

Nu este cazul 

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

nr. 20, sector 2 Bucureşti 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3 .1. Titular 

Nu este cazul 

3 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

3 

. . . . . . : . . 

Director executiv 
adjunct/salariu 96.007 lei 



·-

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7 .1. Titular 

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8. l. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Nu este cazul 

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

Data completării Semnătura 
I 

12.06.2019 

• 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, Popa I. Daniela, având funcţia de director executiv adjunct la Direcţia Generală 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP 2710416360051, domiciliul 1 · 

Sector 4 Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În 
declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1~ Asociat: sau acţion-ar, la societăţi comerciale, ccimpanii/societăţi naţionale, instituţii de .c,redit, grupuri 
.de inter.es:ec,onomic, pr~cum şi · membr,,u în-' asocia i~; fu~d:a.ţii, sau alte or2aniza,;ii-:ne2:uvernâmentafe: . 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
Cal itatea deţinută sociale sau de părţilor sociale - denumirea şi adresa- • • 

şi/sau a acţiunilor acţ1un1 

1.1 ...... Nu este cazul 

. 

. ·2. Calitatea de· membru în orga·nel'e de conducere, administra,r~ şi controi ale societăţilor comerciale, 
ale regiilor autonome, ale conipaniilor/societăţilor naţio~ale, a-le instituţiilor de credit, ale grupurilor 

.~d·e in-ţ_~res :economic, ale: asociaţiilor sa-u fu,nd:aţiilor: Qri.'.âl~ altor or!?:a-nizaţii. ne2:uyernamei1:t~le: .. 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1 .. . ... Nu este cazul 

: 3~ Calitat~a d~:-membru În cadf;UI asociaţiilor' p17ofesio1iale şilsau. :S·tndicâle:' .· 
'. . , , 

., 
' 

3.1 .. .... Nu este cazul 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi · centrol, retribuite sal1 ·neretribuite, , 
. . 

• de intite în cad1rul1 partidelor 11olitice„ funcţia, deţinută - şi ·cten-um-irea partidului politic . 

4.1 ...... Nu este cazul 
. 

s~ Contracte„ inclusiv cele de asistenţă j,uridică, consultanţă şi civi·Ie, obţinute sau a.flate În derulare în 
timpul exe_rcitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetu-I de stat, loca,I 

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

Instituţia 
Procedura prin 

Data Valoarea 5.1 Beneficiarul de contract numele, carea fost Tipul Durata 
contractantă: încheierii totalăa prenumele'denumirea şi adresa încredinţat contractului controctuJui denumirea şi adresa contractului contractului 

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

SoţlSJţie ........ . Nu este cazul 

Rude de gradul I I) ale titularului 
. .. . ........ Nu este cazul 
Societăţi comerciale' Pers:>ană fizjcă 
autonz:uăl Asociaţii fiuniliale' 
Cabinete individuale, cabinete 

1 



~iate, societăţi civile profesionale 
sau societăţi civile profesiooale cu 
raspundere lirnitată care desfăşooră 
profesia de avocat/ Orgmi2aţii 
neguvemamenrale/ Fundaţii/ 
Asociaţii 2) Nu este cazul 

t) Prin rude de gradul I se înţelege pări11ţi 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 Sen~qµtura/ 

12.06.2019 •••••••• • ••••••••••••• 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, Popa I. Daniela, având funcţia de director executiv adjunct la Direcţia Gen „ 1 ..Iă 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP : domiciliul 

·. Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal pr~' 
1

d 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1l deţin următoarele: 

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

I. Bunuri Imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 

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

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

I I 

(titul 1 ~l, 
I 

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) , Îi 

comerciale/de producţie. lilji 
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titul }¾{, 

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

II. Bunuri Mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, 
trans ort care sunt su use înmatriculării 
~:ţr1.:j;lJi'l;';iI1r~:i\(1(!(lf~ţ:)!;J~ft!iîffâJi[li'Jim~ 

agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloac 

:~~~~lif;~~t}!rifuti~r~~mlr 
Autoturism Dacia Duster cumpărare 11 

B · b „ d 1 . b"" .. b" t d. t- . d lt I ţ·· d ~ I. 2. unun su ,ormă c meta e preţioase, tJutern, o 1ec e e ar a ş1 e cu , co cc n e a a ,
1 
1 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror val
1 
~~
1

. 'e. 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

1 

,I 
României la momentul declarării. I i 

Nu este cazul 

1 
I l 

; ; I 
B.J.R. U. :ţ?/ 

Edi/ia 1 I Re !=('tl 
1,1,1 



' ' • • • • • , A J i ! : 

11

1

1~'!' III. Bunuri mobile, a caror valoare depaşeşte 3.000 de euro fiecare, ş1 buuun imobile mstra n te 
în ultimele 12 luni I jl :1 f 

I'' '' 

Nu este cazul 

IV. Active financiare 111 

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de e~onomiJ ~ şi 
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.0d 

11 
e 

curo NOTĂ: Iii 

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

. * Categoriile in1icat~ sunt,: (1) cont ~urent sa~ echi~alente (i~cl~siv card); (2!. depozit b~nca
1 

'!' ;u 
echivalente; (3) fonduri de znvestz/11 sau echivalente, zncluszv fonduri private de pens11 sau alte szste , ;•· ,u 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). • 1 

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

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) al' " 'i 
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 . 
1

0 

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 te 

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

BCR- Sucursala Dorobanţi 2018 2023 74.000 lei I 

BCR- Sucursala Dorobanţi 2015 2018 9.000 lei I 

2 
I 

B.J.R.U.i )t. 
Edi/ia I IR~ ifr'. 1 



"VI. CADOURI, SERVICII SAU _AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIOjATE 
FAŢA DE VALOAREA DE PIAŢA, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANI~1JiII, 
SOCIETĂŢI COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU 
INSTITui:_:n PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂJ;_NE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARA [Jill, 
DECONTARI DE CHELTUIELI, ALTELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CA.ROR 

VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* ===== c+I"";=: ,-,,.,, 

i1~i~lili!:ittrf ~i1:lt 
I.I. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II- ea.] 
; ' 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I.I. Titular 

Popa I. Daniela 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, 

Director executiv 
adjunct/salariu 

: I 

75.95 lei 
~-----------+-----'-B=ucccucc.r.c.:eşccti:.._1-----------+---+-'--"----! 
1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. I. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3 
IALUL 

B.J.R .• ~DA 
,h~'.?L::~-c<-------,__-----'-.J Edi/ia I I 1e,faia I 

~·--···-, ·~--~ ... -,,,.,._ 



11 . 

4._yenituri ciifrinv.es.tiţiiY < ,-,,:.-· ' ,-:.: c-{/·.;" ~ ... , . :> ;'," . , <-_, / . ;·•-.. · t)••·••·•.····/ (/. ;if - I r ..•. .... ,·.,·•.,.·; ,,: : : 

-··:,-;;,;,:::,. <:: .• ,,~--'.i::!_,:; '.i .. •; <'.;,_:::~:- ;/ . . •.• : - .,.-.·. ii;:·.-' 

4.1. Titular I: 

Nu este cazul 
I 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
1• 

5,:, ,c:•. •• ~.-s:: .,,;.,•,•::•.:••·· -·••·•••·-··<•••· (:}: •·:•,:.; li> ,,_ 
.LUlll • •:;: : ;,•. ::::•; i.· ..• -·- :•• ,,,,_,,,., 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5 .2. Soţ/soţie I I I'. 

Nu este cazul 11 
i.l· 

~~:i....: r-:.:.- -.,·, '·- ';·-:;i-'= .,.,-.-.-· ... ;-:'". :.';',';.;;;:;;,:i1 . .... Jill)}; i:)'d~•: .y]TT;, :. <,J:H:?i1it·····-··•·•·· rrr· <-'-·•· Iii\ 
: . '·'. 7,:- ;; ;~-\-,·-, ., 

6.1. Titular 
!I 

Nu este cazul jil: 

6.2. Soţ/soţie I 
Nu este cazul 11 

.·~- J, -·-_ •• ' ~~- 8.2iiri0 ····· ::·\>,-e, :·:'c'ii> ·:,,,; .... :•: >: I 1:t J;\ " 
, .. 

- /;.'C-i'' - ,.,., .. ,_,., ... 
' 

I 

7.1. Titular I 
Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul I 
7.3. Copii 

Nu este cazul li 
-·-

- . . ,-, -,,~ - ~ l!':lit;\Ili: ~I w 'i],(:; 1s.::v_, • ⇒,. . ... 
8 .1. Titular I I • ,,. 

Nu este cazul I : 
I• 

8.2. Soţ/soţie I 
Nu este cazul I, 

8.3. Copii Iii 
Popa A. Andrei Mihai Popa Adrian Gabriel Alocaţie întreţinere copii 6.300 ţ~ ,I 
Popa A. Ilinca Maria Bugetul de stat Alocaţie de stat pentru copii 1.008 : I : 
Popa A. Ilinca Maria Popa Adrian Gabriel Alocaţie întreţinere copii 6.3001~ Ii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea I 
I 
I' u 

i 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Sewnătura 

12.06.2018 ............ 
. ········ 

1:;,NfORM,9-. :21NALUL \ 

'.,.:;r:u1;'.;IJN~
1
1 'JL,h,..,., / ___J 4 

I 

• I 

I 

I 
I• 
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Societăţi comerciale/Perroană fizică 

autorizată! Arociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
a=iate, rocietăţi civile profesionale 
sau seci etăţi civile profesionale ru 
raspundere limitată care desfăµuă 
proresiadeavocat/ Org;mizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Arociatii2J Nu este cazul 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 1 
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţihdtă, 

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

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

Data completării 

12.06.2018 

I 2 

__J 

Semnătura 

i 
' 

B.J.R. U. - JJ,.L 
Ediţia I I Rev'zii:z I 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, Popa I. Daniela, având funcţia de director executiv adjunct la Direcţia Generală 
entru 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 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 

uiff,:-c'~··;/-C~t.:u~1·11'i/ ,:'t,; nj:_. rr:•v,1r:is rR,\FU::t\~ 
p_r;·:r:1tiorrn(:_1; ::-,·.c:::::.;;\_< ~;::_,:-_T:;r; 2 i 

S(;. :...ui99: (;;J\•J;;:,' ~;;. -~ ,_ SJ::_,J: -~, 3·1'.:'Jr:;'.:1; i 

'N7ii 01Ri 11c',?'<',, ..... jf.. ..... JJi/ : 
71u,1 //... J'•c ... .90: .. . ;.cff:., 

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 

1 1998 80m2 50% 

* Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) 
comerciale/de produc/ie. 

Popa I. 
Daniela 

cumpărare Popa I. Adrian 

Gabriel 
casă de vacan/ă; (4) spaţii 

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

(titularul, 

II. Bunuri Mobile 

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

agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

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

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

României la momentul declarării. 

1 \ CONFORMC: 
\ S~n1iâ,Wf.t 

B. .R. U. - D.A. 
Edili I I Revizia O ... ., ____ ; 



III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate · 
în ultimele 12 luni 

Nu este cazul 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economIS1re 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 

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

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

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

Nu este cazul 

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de e,··· 
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. 

Reiffeisen Bank 2010 2020 IO.OOO euro 

2014 2019 65.000 lei 

·\NALUL 

2 \ B.J.R.U.-D.A. 
Edi/ia 1 I Revi=ia O 



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

1. 1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

,Sursa venitului: " 
;, , J" 1

1 
I 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Popa I. Daniela 

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 

3 

Servicii.l!···•··hjsfatZObiectuf, iFVenitiifâiiiiâli 
ilJ!i/!ifiii1ti:~ii~fÎtiii:ai:;.~~'itit!i!/i!l!i1i11'.!iJ;i:!:li'.ii(t'îfC1ă1§~f;;)f{;;:· 

Director executiv 
adjunct/salariu 

32.938 lei 



-r·•.,··· 1serviciult'resfaf101)iectiîHi ;:;1;v:eîiifiîr:îiîîuâ 
'ii "1i·i•"',l'i1,,,, .••. ,.,,,,,-,!'l·P,\,,1,1,,;,,,r,,, . .,,_l""'''ii··•1•""••ij''·••''''1 

11!1-i11m1;11tîri:~~~a . -_ ih fij')11'ilj2rii1:ltJ:1; I '«fiti,H,Hia/ril!;!i'liii i11.:,.p1,,Hj,/1/'!i: e llît\U,H!tl- en~r:_a_, OlM . . e:11V:CQI __ inm!il'.Ut1! 

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 

6. Venituri din activităţi agricole 
. 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7 .1. Titular 

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Popa A. Andrei Mihai Bugetul de stat Alocaţie de stat pentru copii 1.008 lei 

Popa A. Andrei Mihai Popa Adrian Gabriel Alocaţie întreţinere copii 6.300 lei 

Popa A. Ilinca Maria Bugetul de stat Alocaţie de stat pentru copii 1.008 lei 

Popa A. Ilinca Maria Popa Adrian Gabriel Alocaţie întreţinere copii 6.300 lei 

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

Data completării Semnătura 

12.06.2017 

4 B,J.R. U. -D.A. 
Edi/ia I I Revda O 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, Popa I. Daniela, având funcţia de director executiv adjunct la Direcţia Generală 
entru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul 

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. ..... Nu este cazul 

tWC6metCrâf~tţ~C(lffi":lăiI112f0Ci~tăîtWăi'f()ii:âlei;ffn1iSfi'fllff r'kâe'.f~Eetilf:i\7'~îflf''1Urf:'; 
r:1/i:'.i1L_,1Jr:-it._'_r_1_if~.·.:,_.,:_·i1¼_1f!!:_:fiJ_iPi_vu_:-.w!F1l".·~~.t!i,;_"'f'_·~11_.i_iJ.:-î'rn-~1?f •. ~ţ,i~tJ.A~J/(~11·,1_t1'w_i~_•_:r_·.~.JA~.·.:1 ... w_1 __ ~.•.-~ ... 

1
74r_·.~!,fm,i;iE.•.·. J-~ilii•_:;;rar:1u;u1;···p;H:1.;;:1.i,{.·t·~,i·1·,1.t;·~ţ~.:1~_.r+_:,f.' e.m.,;ţ,u'1111,,..:s.Qcia . . 1;,,.1.uno.a, ll/sa.wsa ,e;,ctr, an.iza. 11/.!l.e· .µy,,ei;namen. a e.:,,,'.ii) 

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

acţiuni i/sau a ac iunilor 

- denumirea i adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1.. .... Nu este cazul 

·;3t,'CâlifăfCâfd.~;i:I11emt1tîilîll½Ctţ:a;.:a:Jl'.~S'.Q~H(" HiQtf
1

~lQJ@(O'.if~lerus;î'fî[SJPJJ,îţ~j~~~1JrjJ;~jiff.t~W~~WîfJH{}~}ft;)~/ji;ff!tli1j}iH&t;;;,JY!f 
3.1. ..... Nu este cazul 

5. l Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adreSl 

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

Soţ'ro~e ......... Nu este cazul 

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

Institupa 
con1Iactantă: 

denumirea şi adreSl 

Procedura pin 
careafost 
încredinţat 
contractul 

1 

Data 'lipul 
încheierii 

con1ractului 
contractului 

Durata 
Valoorea 
totalăa 

contractului 
contractului 

B.J.R. U. - D.l. 
âiţia I I Revizia O 



Societăţi comerciale'Pe=mă fizică 

autDrizatăl Mx;iaţii familiale' 
Cabinete individuale, cabinete 
a=iate, oocietăţi civile profesionale 
sau oocietăţi civile profesionale ru 
raspundete limitată care desraŢruă 
profusiadeavocat/OrgmÎZllpi 
neguvemamentale'FundaţiV 
Asociaţii 2) Nu este cazul 

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 

12.06.2017 

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


