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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnatul,CROITORU DORU, având funcţia de INSPECTOR DE SPECIALITATE.la DJDP 

SUCEAVA, CNP                 , domiciliul STR.                Gura Humorului, jud.Suceava                

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

că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

 

Gura Humorului 
3 1994 400 mp 1 concesiune Croitoru Doru 

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

 

Gura-Humorului 
2 2002 90 mp 1/2-1/2 construire 

Croitoru Doru 

Croitoru Otilia 

       

       

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism VW 2 1 1986 cumparare 

Autoturism VW 4 1 2005 cumparare 

     

     

 

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 dobândirii Valoare  estimată 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

- - - - - 

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

- - - - - 

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

- - - - 

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

- - - - 

    
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 

sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 

altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    

    

1.2 Soţ/soţie    
….    
1.3 Copii    

….    

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

 

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

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular 
DJDP SUCEAVA 

Vouchere de vacanta 

Inspector (salarii) 57167 lei 

1450 lei 

1.2 Soţ/soţie SC PLASTFEROM Asistent manager (salarii) 15600 lei 

1.3 Copii  Alocatie copii 1008 lei 
2. Venituri din activităţi independente 

2.1 Titular    

CROITORU DORU ORAS FRASIN Dirigintie santier 2750 lei 

2.2 Soţ/soţie - - - 

….    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor  

3.1 Titular - - - 

….    

3.2 Soţ/soţie, etc - - - 

….    

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 - - - 

….    

8.2 Soţ/soţie - - - 

….    

8.3 Copii - - - 

….    

 

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

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 
 

Data completării: Semnătura: 
 

13,05,2019 
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnatul/Subsemnata, PITICARIU I. GHEORGHE având funcția de SUBINGINER la 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA , CNP             , domiciliul 

municipiul C-LUNG MOLDOVENESC                  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 

privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

C-lg. Mold. judeţul 

Suceava 1 2006 1500 mp ½  mostenire 

 Piticariu 

Gheorghe si 

Daniela 

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

       

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism CITROEN 

DS 5 

1 2013 Cumpărare 

     

     

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 dobândirii Valoare  estimată 

   

   

 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 
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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 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

     

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

BCR 2007 2019 4.500 EURO 

    
 

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:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    

….    
1.3 Copii    

    

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

II-lea. 

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

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular DJDP SUCEAVA salarii 56.756 lei 
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Vouchere de vacanță 

 

1.450 lei 

1.2 Soţ/soţie – PITICARIU 

DANIELA 

școala specială C-

lung Moldovenesc 

salarii 27.423 lei 

   

Vouchere de vacanță 

 

1.450 lei 

1.3 Copii    
2. Venituri din activităţi independente 

2.1 Titular 
I.I. PITICARIU I. 

GHEORGHE 

Dirigenție de șantier 64.120 lei 

….    

    

2.2 Soţ/soţie    

….    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor  

3.1 Titular    

….    

3.2 Soţ/soţie, etc    

….    

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    

….    

8.2 Soţ/soţie    

….    

8.3 Copii    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnatul/Subsemnata, AVĂDĂNEI C. CĂTĂLINA având funcţia de șef serviciu verificare 

urmărire comportare lucrări, la DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA,  

CNP                  ,  domiciliul municipiul Suceava,           cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 

privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Sat Dărmănești, 

comuna Dărmănești, 

județul Suceava 

3 2004 1600 1 
Cumpărare/ 

partaj 

AVĂDĂNEI 

CĂTĂLINA 

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Sat Dărmănești, 

comuna Dărmănești, 

județul Suceava 

2 2011 120 mp 1 

Construire/ 

partaj 

 

AVĂDĂNEI 

CĂTĂLINA 

Municipiul  Suceava,  

1 2013 65 mp 1/3 Moștenire 

URUGIUC 

COSTICĂ 

URUGIUC 

CĂTĂLIN  

AVĂDĂNEI 

CĂTĂLINA 

Municipiul  Suceava,  

1 2019 54 mp 1 Moștenire 

AVĂDĂNEI 

R. ȘTEFAN - 

FIU 

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism FIAT 

BRAVO 

1 2008 Cumpărare/partaj 

     

Autoturism –  AUDI Q3 1 2013 Moștenire - titular – 

AVĂDĂNEI  R. 

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

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro. 

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 dobândirii Valoare  estimată 

   

   

   

 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

     

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

     

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

    

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

    

    
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 

sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 

altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 



 

9 

                                                                                                                                                                            

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    
….    
1.3 Copii    

    

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

II-lea. 

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

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular DJDP SUCEAVA salarii 69.875 lei 

  Vouchere vacanta 1.450 lei 

1.2 Soţ/soţie    
1.3 Copii    
2. Venituri din activităţi independente 

2.1 Titular 

Comuna Forăști Servicii de consultanta pentru 

managementul investitiei "Modernizare 

drumuri comunale in satele Manolea si 

Oniceni, conform contract 

5825/11/20.10.2015 

2.800 lei 

…. 

Comuna Forăști Servicii de consultanta in domeniul 

achizitiilor publice pentru investitia 

"Extindere retea de canalizare in satele 

Manolea si Boura " in comuna Forasti, 

judetul Suceava", conform contract nr. 

975/1/22.02.2018 

10.000 lei 

 

Comuna Forăști Servicii de consultanta pentru 

managementul investitiei "Modernizare 

drumuri comunale in satele Manolea si 

Oniceni, conform contract 

5825/11/20.10.2015 

6.500 lei 

 

Comuna Vadu Moldovei Servicii de dirigentie de santier pentru 

drumuri comunale - Modernizare drum 

DC 9 - Manastirea Camirzani - DJ 

208F, comuna Vadu Moldovei 

5.000 lei 

 

Comuna Vadu Moldovei Servicii de dirigentie de santier pentru 

drumuri comunale - Modernizare drum 

DC 9 - Manastirea Camirzani - DJ 

208F, comuna Vadu Moldove 

3.500 lei 

 

Comuna Vadu Moldovei Servicii de dirigentie de santier pentu 

obiectivul de ivestitii Modernizare 

drum (soseaua E85 - Brigada SMA) în 

satul Vadu Moldovei, comuna Vadu 

Moldovei 

6.500 lei 

 

Comuna Pătrăuți Asigurarea supravegherii santierului 

pentru " Modernizare drumuri de 

interes local comuna Patrauti, judetul 

Suceava"- conform contract 

3657/7/19.05.2017 

3.755 lei 

2.2 Soţ/soţie    

….    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor  

3.1 Titular    

….    

3.2 Soţ/soţie, etc    

….    

4. Venituri din investiţii 

4.1 Titular    
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….    

4.2 Soţ/soţie    

….    

5. Venituri din pensii 

5.1 Titular    

    

5.2 Soţ/soţie    

….    

AVĂDĂNEI R. ȘTEFAN - FIU Pensie urmaș   2.730 lei 

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    

AVĂDĂNEI R. ȘTEFAN Alocație  1.008 lei 
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnatul Cosmin M. Laurențiu-Vasile, având funcţia de Inspector de specialitate gradul IA  la 

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava,  Serviciul Siguranța Circulației, CNP             , 

domiciliul Suceava,                 , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 

declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

NU DEȚIN       

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

NU DEȚIN       

       

       

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

AUTOTURISM  PEUGEOT 307 1 2006 CUMPĂRARE 

     

     

     

 

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 dobândirii Valoare  estimată 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

NU DEȚIN     

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 1 80.000 80.000 LEI 

    

    

* 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 DEȚIN 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

NU ESTE CAZUL    

    
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 

sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 

altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular NU ESTE CAZUL   

….    

1.2 Soţ/soţie NU ESTE CAZUL   
….    
1.3 Copii NU ESTE CAZUL   

….    
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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 declaratului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular 
DJDP Suceava Salariu 

Vouchere de vacanță 

57.167 lei 

1.450 lei 

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, etc -   

….    

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 -   

….    

8.2 Soţ/soţie -   

….    

8.3 Copii -   

….    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 
 

 Subsemnatul(a) CUZENCO I. FLORIN VIRGIL, având funcţia de INSPECTOR DE 

SPECIALITATE, la DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA , CNP           , 

domiciliul SOLCA,              , jud. SUCEAVA, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 

falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri  

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota 

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

 oraş SOLCA, jud. 

SUCEAVA 
(1) 2009 1315 mp 1/1 

Vânzare - 

cumpărare 

CUZENCO FLORIN - 

VIRGIL 

 oraş SOLCA, jud. 

SUCEAVA 
(1) 2010 630 mp 1/1 

Vânzare - 

cumpărare 

CUZENCO FLORIN - 

VIRGIL 

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil 

 

2. Clădiri 

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

 oraş SOLCA, jud. 

SUCEAVA 
(2) 2013 

198 mp din 

care 

locuibil 

154 mp 

1/1 
Construită în 

regie proprie 
1/1 

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

de producţie 

 

II. BUNURI MOBILE 

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism  RENAULT 1 2018 Vânzare - Cumpărare 

Autoturism SUZUKI  1 2016 Vânzare - Cumpărare 

 

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 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 dobândirii Valoare  estimată 

NU AM   

   

 

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

IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN UTIMILE 12 LUNI 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

NU AM     

 

 

 

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 Euro 
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Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

NU AM     

     

*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 Euro 

Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

NU AM    

    

* 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 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 Euro 

Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

BANCA TRANSILVANIA 2018 2023         20.000 lei 
 

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 Euro* 

 
CINE A REALIZAT 

VENITUL 

SURSA VENITULUI: 

NUME,  ADRESĂ 

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL 

GENERATOR DE VENIT 

VENIT ANUAL 

ÎNCASAT 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    

….    

1.3 Copii    
….    

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

 

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

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

 

 

 

  
CINE A REALIZAT 

VENITUL 

SURSA VENITULUI: 

NUME,  ADRESĂ 

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL 

GENERATOR DE VENIT 

VENIT ANUAL 

ÎNCASAT 

1. Venituri din salarii 



 

16 

                                                                                                                                                                            

1.1 Titular    

CUZENCO FLORIN VIRGIL D.J.D.P. Suceava 
Inspector de specialitate/salarii 

Vouchere de vacanta 

56.273 lei 

1450 lei 

1.2 Soţ/soţie    
    

1.3 Copii    
NU AM    
2. Venituri din activităţi independente 

1.1 Titular    

CUZENCO FLORIN VIRGIL Diverşi beneficiari Expert tehnic judiciar 29.384 lei 

1.2 Soţ/soţie    

….    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor  

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie, etc    

….    

4. Venituri din investiţii 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    

….    

5. Venituri din pensii 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    

CUZENCO BRÎNDUȘA Casa Județeană de Pensii Pensie anticipată 8.280 lei 

6. Venituri din activităţi agricole 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    

….    

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    

….    

1.3 Copii    

….    

8. Venituri din alte surse 

1.1 Titular    

CUZENCO FLORIN VIRGIL 
S.C. CUZIFLOR 

EXPERT S.R.L. 

Expert tehnic judiciar 17.600 LEI 

1.2 Soţ/soţie    

….    

1.3 Copii    

….    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnatul Gafiţa Constantin având funcţia de subinginer la D.J.D.P. Suceava CNP                                                 

domiciliul comuna         judeţul Suceava cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 

declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Comuna Straja 3 2018 56 ari ½+1/2 moştenire 
Gafiţa C-tin+ 

Gafiţa Veronica 

Comuna Ipoteşti 3 2012 850 mp ½+1/2 cumpărare 
Gafiţa C-tin+ 

Gafiţa Veronica 

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Comuna Straja 2 1986 80 mp ½+1/2 construire 
Gafiţa C-tin+ 

Gafiţa Veronica 

Comuna Ipoteşti 2 2012 160 mp ½+1/2 construire 
Gafiţa C-tin+ 

Gafiţa Veronica 

       

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism  Toyota  1 2010 cumpărare 

Autoturism Audi  1 2012 cumpărare 

     

     

 

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 dobândirii Valoare  estimată 

- - - 

- - - 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

- - - - 

- - - - 
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 

sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 

altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular - - - 

…. - - - 

1.2 Soţ/soţie - - - 
…. - - - 
1.3 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 declaratului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular 
DJDP SUCEAVA 

 

Salariu 

Vouchere de vacanta 

57.167,00 lei 

1450 lei 

1.2 Soţ/soţie 
Şcoala STRAJA 

 

Salariu 

Vouchere de vacanta 

42.776,00 lei 

1450 lei 

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, etc    

….    

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    

Activităti independente Pers. Fizice şi primării Proiectare; diriginţie de şantier 20.100,00 lei 

8.2 Soţ/soţie    

….    

8.3 Copii    

….    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

        Subsemnatul/Subsemnata Irimescu Mihaela Doinița, având funcţia de Șef Serviciu juridic și 

executare silită, CNP               domiciliul în Suceava                  jud. Suceava, cunoscând prevederile art. 292 

din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin 

următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

       

       

       

       

 

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Suceava,  
1 2001/2015 80,4 1/1 moştenire 

Irimescu 

Mihaela 

       

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Ford 

Transit 

1 2000 moştenire 

     

     

     

 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

     

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

     

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

    

    

    

* 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:  …………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

    

    
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 

sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 

altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    
….    
1.3 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 declaratului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

             IRIMESCU  

 MIHAELA DOINIŢA 

Direcţia Judeţeană de 

Drumuri şi Poduri 

Suceava, str. Aleea 

Ion Grămadă nr.1-3, 

Suceava 

 

               

               Şef serviciu 

70.031  lei 

1450 lei – 

vouchere de 

vacanță 

 

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, etc    

….    

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    

….    

8.2 Soţ/soţie    

….    

8.3 Copii    

….    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnatul/Subsemnata, Lungu I. Daniel-Costel, având funcţia de sef serviciu la Directia 

Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava, CNP             cu domiciliul în Suceava,             cunoscând 

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună 

cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota –parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Adincata, 

Plop 
(5) 2010 12000 m² ½ Mostenire 

Lungu Ioana 

Lungu Daniel 

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota –parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

- - - - - - - 

       

       

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Mazda 1 2006 cumparare 

     

     

     

 

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 dobândirii Valoare  estimată 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

Apartament 2018 Cimpan Ioana 

Costea Mihai  

vanzare 44.000 € 

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

- - - - - 

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

- - - - 

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

BCR 2018 2023 80.000 lei 

    
 

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:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular   - - - - 

….    

1.2 Soţ/soţie - - - 
….    
1.3 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 declaratului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular / 

Lungu Daniel Costel 

D.J.D.P Suceava Salariu, 

 Vouchere de vacanta 

69875 lei 

1450 lei 

1.2 Soţ/soţie / Lungu Ioana AJPIS Suceava Indemnizatie crestere copil 23676 lei 

1.3 Copii / Lungu Andrei AJPIS Suceava Alocatie de stat pentru copii 1008 lei 
Lungu Iustina AJPIS Suceava Alocatie de stat pentru copii 1008 lei 
Lungu Maria AJPIS Suceava Alocatie de stat pentru copii 1800 lei 
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, etc - - - 

….    

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    - - - - 

….    

8.2 Soţ/soţie - - - 

….    

8.3 Copii - - - 

….    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnatul   MORUZ STELICĂ, având funcţia de  inspector de specialitate gr.IA, la Serviciul 

Verificare, Urmărire Comportare Lucrări  CNP ............................................................,cu domiciliul în 

mun. Fălticeni                        , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 

declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

       

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Fălticeni apartament 1982 45,29 ½+½ cumparare  

       

       

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autovehicul Citroen 1 2008 cumparare 

Autovehicul Spark 1 2010 leasing 

     

     

 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

     

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

Banca  -   

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

    

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

    

    
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 

sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 

altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    
….    
1.3 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 declaratului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular 
DJDP Suceava Inspector drumuri 

Vouchere de vacanta 

57.167 

1.450 

1.2 Soţ/soţie DSP Suceava Consilier 20.325 

1.3 Copii    
2. Venituri din activităţi independente 

2.1 Titular    

….Servicii proiectare Com Boroaia Proiectare 5.250 

    

    

2.2 Soţ/soţie    

….    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor  

3.1 Titular    

….    

3.2 Soţ/soţie, etc    

….    

4. Venituri din investiţii 

4.1 Titular    

….    

4.2 Soţ/soţie    

….    

5. Venituri din pensii 

5.1 Titular    

….    

5.2 Soţ/soţie   25.521 

….    

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    

….    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnatul/Subsemnata, MUNTEANU M. LĂCRĂMIOARA având funcţia de referent la 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA,  CNP             ,  domiciliul 

municipiul Fălticeni,               cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 

declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Sasca Mică, Cornu 

Luncii, jud. Suceava 
(5) 1995 0,42 ha  moştenire 

Munteanu M. 

Lăcrămioara 

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Fălticeni 

 
(1) 1986 34 mp  

cumpărare 

 

Munteanu M. 

Lăcrămioara 

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Skoda 

Octavia 

1 2009 cumpărare 

 

     

     

     

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

     

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

     

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

    

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

    

    
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 

sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 

altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    

….    
1.2 Soţ/soţie    
….    
1.3 Copii    

    

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

II-lea. 
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VII. Venituri ale declaratului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular DJDP SUCEAVA salarii 32.099 lei 

  Vouchere vacanta 1.450 lei 

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, etc    

….    

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    

….    

8.2 Soţ/soţie    

….    

8.3 Copii    
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DECLARATIE DE AVERE 

 

Subsemnatul(a) NISTOR CONSTANTIN ADRIAN având funcţia de INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. I 

A la DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA, CNP               domiciliul MUN. 

FĂLTICENI,         cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

rãspundere cã împreunã cu familia*1) deţin urmãtoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1.Terenuri 
NOTĂ:Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţãri. 
 
Adresa sau  

zona 

Categoria* Anul 

dobândirii 

Suprafaţa Cota- parte Modul de 

dobândire 

Titularul*2 

Fălticeni,  Intravilan 2010 813 mp 1/2 Vânzare-

cumpărare 

Nistor Andreea 

Cristina 

Com. 

Ipoteşti, jud. 

Suceava 

 

Extravilan 2016 5000 mp 5/16 Certificat 

moştenitor  

Costeniuc Victor 

Costeniuc Ştefan 

 

 

 

      

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apã; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 

dacã se aflã în circuitul civil. 

 

2. Clãdiri 

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

 

 

Adresa sau 

zona 

Categoria* Anul 

dobândirii 

Suprafaţa Cota- 

parte 

Modul de 

dobândire 

Titularul*2 

Fălticeni,  apartament 2006 52,14 mp 1/2 Vânzare- 

cumpărare 

Nistor Andreea 

Cristina 

 

 

      

 

 

      

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casã de locuit; (3) casã de vacanţã; (4) spaţii comerciale/de producţie. 

 

• II.Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse înmatriculãrii, potrivit legii 
 

Natura Marca Nr. bucãţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire    

Autoturism Opel Corsa 1 2009 Vânzare- cumpărare 

Autoturism Skoda Octavia 1 2012 Vânzare- cumpărare 

 

 

    

 

 

    

 

2. Bunuri sub formã de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artã şi de cult, colecţii de artã si 

numismaticã, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a cãror 

valoare însumatã depãşeşte 5.000 Euro 

 
NOTĂ:Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacã ele se aflã sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarãrii. 

 

Descriere sumarã          Anul dobândirii    Valoarea estimatã    
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III. Bunuri mobile, a cãror valoare depãşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrãinate în ultimele 

12 luni 
 

Natura bunului Data înstrãinãrii Persoana cãtre care 

s-a înstrãinat 

Forma înstrãinãrii Valoarea bunului 

înstrãinat 

     

     

     

     

 

IV.Active financiare 
 

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

inclusiv carduri de credit, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ:Se vor declara inclusiv cele aflate în banci sau instituţii financiare din strãinãtate. 

 

Instituţia care 

administreazã şi 

adresa acesteia       

Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

 

CAR Învăţămănt 

Fălticeni 

Depozit  lei 2016 129042 lei 

     

     

*) 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, dacã valoarea de piaţã însumatã a 

tuturor acestora depãşeşte 5.000 Euro 
NOTĂ:Se vor declara inclusiv investiţiile şi participãrile în strãinãtate. 

 

Emitent titlu/societatea în care 

persoana este acţionar sau    

asociat/beneficiar de împrumut   

Tipul* Numãr de   titluri/Cota de 

participare 

Valoarea totalã   la zi         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau pãrţi sociale în 

societãţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

 

 

 

 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOTĂ:Se vor declara inclusiv cele aflate în strãinãtate. 

 

 

 

 

V.Datorii 

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

asemenea bunuri, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãşeşte 5.000 de euro. 
NOTĂ:Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strãinãtate. 
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Creditor Contractat în anul    Scadent la Valoare 

 

Unicredit Bank 

2006 2026 22000  euro 

    

 

 

   

 

 

   

 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţã de valoarea de piaţã din partea 

unor persoane, organizaţii, societãţi comerciale, regii autonome, companii/societãţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau strãine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontãri de cheltuieli, altele 

decât cele ale angajatorului, a cãror valoare individualã depãşeşte 500 de euro* 
 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 

adresa      

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit     

Venitul anual încasat 

1.1Titular   

 

... 

   

1.2 Sot/soţie 

 

... 

   

1.3. Copii      

 

   

… 

 

   

*) Se excepteazã 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 sãi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

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

 

NOTĂ:Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strãinãtate. 

 

 

Cine a realizat venitul     Sursa venitului: 

numele, adresa       

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit     

Venitul anual încasat 

1.Venituri din salarii    

 

 

 

  

1.1. Titular       

Nistor Constantin Adrian DJDP Suceava 

Firme- angajatori 

DJDP Suceava 

Salarii/FF1 

Contabilitate/FF2 

Vouchere de vacanta 

55255 lei 

18634 lei 

  1450 lei 

1.2. Soţ/soţie    

Nistor Andreea Cristina I.P.J. Suceava 

 

Salarii 

 

43118 lei 

1.3. Copii         

…..  

 

  

2. Venituri din activitãţi 

independente             

 

   

2.1. Titular       

….. 

 

   

2.2 Soţ/soţie    

….    

3.Venituri din cedarea  

folosinţei bunurilor                                   

   

3.1. Titular       

….. 

 

   

3.2. Soţ/soţie    
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….. 

 

   

4. Venituri din investiţii                                                        

4.1. Titular       

….. 

 

   

4.2. Soţ/soţie    

….. 

 

   

5. Venituri din pensii                                                            

5.1. Titular       

….. 

 

   

5.2. Soţ/soţie    

….. 

 

   

6. Venituri activitãţi 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         

 

 

   

 

 

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

menţionate. 

 

 

 

Data completãrii: 13.05.2019            Semnãtura:________________ 
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnatul/Subsemnata, PRELUCĂ DUMITRU DĂNUȚ, având funcţia de inspector de 

specialitate la  D.J.D.P. SUCEAVA, CNP                        , domiciliul oraș GURA HUMORULUI,  

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

că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

 

Capu Câmpului,  

Jud. Suceava 
(3) 2015   1070 m² 1/2 Cumpărare 

Prelucă D-tru 

Dănuț 

Prelucă 

Gabriela 

Capu Câmpului 

Jud. Suceava (1) 2016 1600 m2 1 Moștenire 

Prelucă 

Dumitru 

Dănuț 

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Gura-Humorului 

 

Jud. Suceava 

(1) 2002 72 m² 1 Donație 
Prelucă 

Gabriela 

Capu Câmpului,  

Jud. Suceava 
(2) 2016 120 m2 1/2 Construcție 

Prelucă D-tru 

Dănuț 

Prelucă 

Gabriela 

       

       

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

 Autoturism Ford 1 2002 cumpărare 
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro. 

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 dobândirii Valoare  estimată 

   

   

   

 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

     

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

     

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

    

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 
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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* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    
….    
1.3 Copii    
….    

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

II-lea. 

 

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

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular: Prelucă D-tru Dănuț 
D.J.D.P Suceava Salariu 

Vouchere de vacanta 

54.396 lei 

1450 lei 

1.2 Soţ/soţie: Prelucă Gabriela 
Primăria Capu 

Câmpului 

Salariu 

Vouchere de vacanta 

24.255 lei 

1450 lei 

1.3 Copii: Prelucă Rareș A.J.O.F.M Alocație 1.008 lei 

1.4     Prelucă Ecaterina A.J.O.F.M Alocație 1.008 lei 
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, etc    

….    

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    
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….    

8. Venituri din alte surse 

8.1 Titular    

….    

8.2 Soţ/soţie    

….    

8.3 Copii    

….    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnata RACU MIHAELA având funcţia de contabil sef la DIRECTIA JUDETEANA DE 

DRUMURI SI PODURI SUCEAVA, CNP           ,  domiciliul mun. Suceava,            cunoscând 

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună 

cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

       

       

       

       

       

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* 

Anul 

dobândi

rii 

Suprafaţa Cota -parte 
Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Mun. Suceava,  
(1)apartament 2007 39,60  

Vanzare - 

cumparare 
Racu Mihaela 

       

       

       

       

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

de producţie. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

     

     

     

     

 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

     

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

Banca Transilvania, Agenția 

Bucovina 

(1) Cont curent EUR 2014 15 147,41 

Banca Transilvania, Agenția 

Bucovina 

(1) Card credit LEI 2013 11 021 

Banca Transilvania, Agenția 

Bucovina 

(1) Card debit LEI 2007 431,02 

ING (3) Pensie 

facultativa pilonul 3 

LEI 2017 1 879,77 

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

    

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

    

    
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 

sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 

altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    
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….    

1.2 Soţ/soţie    
….    
1.3 Copii    

….    

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

II-lea. 

 

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

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular – RACU MIHAELA 

-Direcția Județeană 

de Drumuri și Poduri 

Suceava,  

 

 

 

 

-A.J.A.C.Suceava,  

-S.C.Eurocredit 

S.R.L.Suceava 

 

-S.C. Pro Igienic 

S.R.L. Suceava 

 

Contabil Șef 

 

 

 

 

 

 

Cenzor 

 

 

 

Contabil 

 

 

Contabil 

 

Salarii – Funcția 

de bază –  

77 075  lei 

Vouchere de 

vacanta – 1 450 

lei 

 

Indemnizație –  

7 140 lei 

 

 

Salarii – 1 639 lei 

  

 

Salarii – 3 020 lei 

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, etc    

….    

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    



 

43 

                                                                                                                                                                            
….    

7.3 Copii    

….    

8. Venituri din alte surse 

8.1 Titular    

….    

8.2 Soţ/soţie    

….    

8.3 Copii    

….    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnata, TUCHLEI I. VICTORIA LILIANA, având funcţia de ȘEF SERVICIU la 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA, CNP           , domiciliul în comuna 

Ipotești,            jud. Suceava, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 

declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

 

 

Comuna Ipotești -  (3) 1996  10 ari 1/2 Cumpărare 

Tuchlei 

Gheorghe 

Tuchlei 

Victoria - 

Liliana 

 

 

Comuna Ipotești -  (3) 1997 28 ari 1/2 Cumpărare 

Tuchlei 

Gheorghe 

Tuchlei 

Victoria - 

Liliana 

 

 

Comuna Ipotești -  (3) 1998  10 ari 1/2 Cumpărare 

Tuchlei 

Gheorghe 

Tuchlei 

Victoria - 

Liliana 

 

 

Comuna Ipotești -  (1) 2000  25 ari 1/2 Cumpărare 

Tuchlei 

Gheorghe 

Tuchlei 

Victoria - 

Liliana 

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

comuna Ipotești 

jud. Suceava 

(2) 2006 110 mp 1/2 construire 

Tuchlei 

Gheorghe 

Tuchlei 

Victoria - 

Liliana 

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

de producţie. 

 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Dacia 

Logan 

1 2007 Vânzare –  

cumpărare 
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Autoturism VW 

Passat 

1 1999 Vânzare –  

cumpărare 

     

     

 

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 dobândirii Valoare  estimată 

   

   

   

 

 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

Garsoniera 11 mp Decembrie 

2018 

Hrebenciuc Dorina Contract de 

vânzare 

 

9000 euro 

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

BCR Suceava (2) lei 2016 25.000 

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

    

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

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 
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Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 

    

    
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 

sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, 

altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    
….    
1.3 Copii    
….    

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

II-lea. 

 

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

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular  

TUCHLEI I. VICTORIA - 

LILIANA 

DJDP Suceava 

Vouchere de vacanta 

Sef serviciu / salarii 63.377 lei 

1.450 lei 

1.2 Soţ/soţie 

TUCHLEI GHEORGHE 

S.C. RAVY PREST 

S.R.L. 

Sofer / salarii / diurne 54.000 lei 

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, etc    

….    

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    
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….    

7.3 Copii    

….    

8. Venituri din alte surse 

8.1 Titular    

TUCHLEI I. VICTORIA - 

LILIANA 

S.C. ADR CON 

PROIECT S.R.L. 

Salarii 3.324 lei 

8.2 Soţ/soţie    

….    

8.3 Copii    

….    
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DECLARAŢIE  DE  AVERE 
 

 Subsemnata, VASILIU I. ADRIANA MARIA, având funcţia de INSPECTOR DE 

SPECIALITATE GRAD IA la DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA, CNP                     

domiciliul SUCEAVA,                  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 

declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

 

I.Bunuri imobile 

1. Terenuri  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Fălticeni,  

(3) 2004  17,04 ari - 
Act  

moştenire 

Soţul Vasiliu 

Bogdan Mihai 

şi Vasiliu 

Marius 

Augustin 

Fălticeni,  
(3) 2017 90 mp - 

dezmembrar

e 29.12.2017 

Soţul Vasiliu 

Bogdan Mihai  

*Categoriile indicate sunt: (1)agricol; (2)forestier; (3)intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota -parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2 

Bacău,  

(1) 2003 38 mp 

3/8 

Vasiliu 

Adriana 

Maria 

Act 

moştenire 

Oancea 

Verginia 5/8 

Fălticeni,  

(2) 2004 
98 mp 

 
- 

Act 

moştenire 

Soţul Vasiliu 

Bogdan Mihai 

şi Vasiliu 

Marius 

Augustin 

Suceava 

(1) 2013 70,74 mp - 
Act 

moştenire 

Soţul Vasiliu 

Bogdan Mihai 

şi Vasiliu 

Marius 

Augustin 

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

de producţie. 

 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism VW Golf 1 2011 Vânzare –  

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

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro. 

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 dobândirii Valoare  estimată 

   

   

   

 

 

 

 

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

utimile 12 luni 
Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

 înstrăinării 

Persoana către care 

 s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea 

Autoturism VW Polo Stăuceanu Mihai Contract de 

vânzare 

 

450 euro 

     

     

 

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 şi 

adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis în 

anul 
Sold/valoare la zi 

     

     

     

*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 

Nota: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate  
Emitent titlu/ societatea în care persoana este acţionar  

sau asociat/ beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/ 

cota de participare 
Valoare totală la zi 

    

    

    

* 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: 

………………………………………………..................................................................................………… 

Nota: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

 

V. Datorii 

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

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

Nota: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
Contractat 

în anul 
Scadent la Valoare 
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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* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1.1 Titular    

….    

1.2 Soţ/soţie    
….    
1.3 Copii    
….    

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

II-lea. 

 

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

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

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

nume,  adresă 

Serviciul prestat/ 

Obiectul generator de venit 

Venit anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular  

VASILIU I. ADRIANA 

MARIA 

DJDP Suceava 

Vouchere de vacanta 

Inspector / salarii 57.167 

1450 lei 

1.2 Soţ/soţie 

VASILIU T. BOGDAN MIHAI 

Primăria Suceava 

Vouchere de vacanta 

Asistent personal adulți / salarii 17.725 

1450 lei 

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, etc    

….    

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 
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8.1 Titular    

….    

8.2 Soţ/soţie    

….    

8.3 Copii    

….    
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

       Subsemnatul/Subsemnata Lungu I. Daniel-Costel, având funcţia de sef serviciu in cadrul Directiei 

Judetene de Drumuri si Poduri Suceava, CNP           domiciliat in Suceava,             cunoscând prevederile 

art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

 
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 

1.1  Nu este cazul - - - 

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, 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 

2.1… Nu este cazul - - 

   

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

3.1… Nu este cazul 

 

 

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 

4.1…2 Nu este cazul 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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 Lungu Daniel Costel - - - - - - 
Soţ/soţie Lungu Ioana - - - - - - 
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)…………. 

- 

 

- - - - 

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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: 

15.05.2019 

Semnătura: 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

Subsemnatul(a) NISTOR CONSTANTIN ADRIAN având funcţia de INSPECTOR DE SPECIALITATE 

GR. I A la DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA, CNP             domiciliul 

MUN. FĂLTICENI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 

propria rãspundere: 
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 

1.1    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…   

   

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

3.1… 

 

 

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 

4.1…2  

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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..............................       
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)…………. 

      

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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: Semnătura: 

 13.05.2019 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 
 

       Subsemnata AVĂDĂNEI  C.  CĂTĂLINA , având funcţia de șef serviciu verificare urmărire lucrări la 

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava,  CNP         ,  domiciliată în municipiul Suceava       ,  cunoscând 

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

 
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 

1.1    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…   

   

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

3.1… 

 

 

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 

4.1…2  

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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 PFA AVĂDĂNEI C. 

CĂTĂLINA 

 
     

Soţ/soţie..............................       
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)…………. 

COMUNA 

FORĂȘTI 

Licitatie Servicii 20.10.2015 27.09.2019 30.891 lei 

( 21.591 lei 

rest 2019) 

COMUNA 

FORĂȘTI 

Licitatie Servicii 03.09.2018 03.09.2019  23.277  lei 

COMUNA 

VADU 

MOLDOVEI  

Licitatie Servicii 30.07.2018 30.07.2020 7.000 lei        

( 500 lei    

rest 2019) 

COMUNA 

VADU 

MOLDOVEI 

Licitatie Servicii 15.05.2018 15.05.2020 9.000 lei 

( 500 lei    

rest 2019) 
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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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:20.05.2019 Semnătura: 

 
 

 



 

55 

                                                                                                                                                                            
 

 

 

DECLARAŢIE  DE  INTERESE 
 

 

 Subsemnatul(a) CUZENCO I. FLORIN VIRGIL, având funcţia de INSPECTOR DE 

SPECIALITATE, la DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA, CNP             , 

domiciliul SOLCA,           jud. SUCEAVA, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 

în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

 

 
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 

DENUMIRE ŞI ADRESĂ 

CALITATEA 

DEŢINUTĂ 

Nr. de părţi sociale 

sau de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

S.C. CUZIFLOR EXPERT S.R.L., oraș 

SOLCA,             jud. Suceava 
ADMINISTRATOR 100% 200 lei 

    

    
2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale 

asociaţiilor sau fundaţiilor sau ale altor organizaţii neguvernamentale: 

UNITATEA 

DENUMIRE ŞI ADRESĂ 

CALITATEA 

DEŢINUTĂ 
Valoarea beneficiilor 

NU ESTE CAZUL   

   

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

3.1.  NU ESTE CAZUL2Preşedinte al sindicatului D.J.Bucovina 2 

 
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 

4.1. NU ESTE CAZUL2NU ESTE CAZUL 

 
5.Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau 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 

contract 

 

 

Data 

încheirii 

contract 

 

Durata 

contract 

 

Valoarea 

contract 

 

       

       

Soţ/Soţie….       

Rude de gradul I¹⁾ ale  

titularului……. 
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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⁾ 

      

 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 pct.5. 

 

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 
 

 

Data completării:  

13.05.2018                                       

 

                         Semnătura, 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

       Subsemnatul CROITORU DORU, având funcţia de INSPECTOR DE SPECIALITATE, CNP                               

,domiciliul GURA HUMORULUI,                .cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 

declaraţii, declar pe propria răspundere: 

 
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 

1.1 NU ESTE CAZUL - - - 

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, 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 

2.1…NU ESTE CAZUL - - 

   

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

3.1…NU ESTE CAZUL 

 

 

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 

4.1…2 NU ESTE CAZUL 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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 .CROITORU DORU       
Soţ/soţie..............................       
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)…………. 

ORAS 

 FRASI N 
LICITATIE DIRIGINTIE 

DE 

SANTIER 

2018 1 AN 7000 LEI 

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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: Semnătura: 

13,05,2019 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
Subsemnatul Gafiţa Constantin având funcţia de subinginer la D.J.D.P. Suceava CNP         domiciliul 

comuna Straja       judeţul Suceava, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 

declar pe propria răspundere: 

 
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 

1.1 P.F.A.GAFIŢA CONSTANTIN    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…- - - 

- - - 

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

3.1…22----- 

- 

- 

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 

4.1…2 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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  GAFIŢA 

CONSTANTIN 
      

Soţ/soţie..............................       
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)…………. 

Primăria 

VICOVU 

DE SUS 

licitaţie servicii 2015 3 ani 64.900,0 lei 

Primăria 

ULMA 

licitaţie servicii 2016 3 ani 37.000,0 lei 

Primăria  

BRODINA 

licitaţie servicii 2017 3 ani 34.223,5 lei 

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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:15.05.2019 Semnătura: 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

       Subsemnatul/Subsemnata Irimescu Mihaela Doinița, având funcţia de Șef Serviciu juridic și 

executare silită, CNP               ,domiciliul în Suceava,          jud. Suceava, cunoscând prevederile art. 292 din 

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

 
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 

1.1                                -    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…                               -   

   

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

3.1…                               - 

 

 

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 

4.1…2                         - 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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.............................. -      
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)…………. 

-      

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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: Semnătura: 

                                    15.05.2019 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

       Subsemnatul MORUZ STELICĂ  , având funcţia de  Inspector de specialitate gr. IA  la   Serviciul Urmărire, 

verificare comportare lucrăr  CNP..................................... domiciliat     în mun. Fălticeni                          , 

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

 
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 

1.1…    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…   

   

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

3.1…22 

 

 

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 

4.1…2 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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..............................       
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)…………. 

C.Boroaia 

 

 

Achizitie 

SEAP 

 

 22.06.2018 

 

 

30 zile 

 

 

5250 

 

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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:16.05.2019 Semnătura: 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 
 

       Subsemnata MUNTEANU M. LĂCRĂMIOARA , având funcția de REFERENT la DIRECŢIA 

JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA , CNP              , domiciliul municipiul 

FĂLTICENI               cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere: 

 
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 

1.1    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…   

   

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

3.1… 

 

 

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 

4.1…2  

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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..............................       
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)…………. 

      

      

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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:20.05.2019 Semnătura: 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 
 

       Subsemnata PITICARIU I. GHEORGHE , având funcția de SUBINGINER la DIRECŢIA 

JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA , CNP               domiciliul municipiul C-LUNG 

MOLDOVENESC ,            cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere: 

 
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 

1.1    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…   

   

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

3.1… 

 

 

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 

4.1…2  

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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 I.I. PITICARIU I. 

GHEORGHE 

 
     

Soţ/soţie..............................       
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)…………. 

C-LUNG 

MOLDOVENESC 

Licitatie Servicii 2018 31.12.2019 10.500 lei 

FUNDU 

MOLDOVEI 

Licitatie Servicii 2018 31.12.2019  5.400  lei 

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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:13.05.2019 Semnătura: 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

       Subsemnatul/Subsemnata PRELUCĂ DUMITRU-DĂNUȚ, având funcţia de inspector de 

specialitate, CNP            , cu domiciliul în  oraș Gura Humorului,             cunoscând prevederile art. 292 din 

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

 
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 

1.1    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…   

   

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

3.1… 

 

 

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 

4.1…2  

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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..............................       
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)…………. 

      

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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:13.05.2019 Semnătura: 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

       Subsemnata RACU MIHAELA având funcţia de contabil sef, CNP           , domiciliul mun. Suceava,              
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

 
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 

1.1    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…   

   

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

3.1… 

 

 

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 

4.1…2  

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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..............................       
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)…………. 

      

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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: Semnătura: 

                                15.05.2019 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

       Subsemnata VASILIU  I. ADRIANA MARIA, având funcţia de INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD 

IA, la DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA, CNP              , domiciliul în 

SUCEAVA,                  , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere: 

 
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 

1.1...  NU ESTE CAZUL - - - 

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, 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 

2.1… NU ESTE CAZUL - - 

   

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

3.1… NU ESTE CAZUL 

 

 

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 

4.1…2 NU ESTE CAZUL 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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 .............................. NU      
Soţ/soţie.............................. NU      
Rude de gradul I¹) ale 

titularului ............... 

NU      

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)…………. 

NU      

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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:13.05.2019 Semnătura: 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

       Subsemnatul Cosmin M. Laurențiu-Vasile, având funcţia de Inspector de specialitate gr. IA, CNP                                        

domiciliul Suceava,                      cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 

declar pe propria răspundere: 

 
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 

1.1 Nu este cazul    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, 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 

2.1 Nu este cazul   

   

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

3.1 Nu este cazul 

 

 

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 

4.1 Nu este cazul  

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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 .............................. Nu      
Soţ/soţie.............................. Nu      
Rude de gradul I¹) ale 

titularului ............... 

Nu      

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)…………. 

Nu      

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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:14.05.2019 Semnătura: 
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DECLARAŢIE  DE  INTERESE 

 
 

       Subsemnatul/Subsemnata TUCHLEI I. VICTORIA LILIANA, având funcţia de ȘEF SERVICIU la 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA, CNP                domiciliul în comuna 

Ipotești,          jud. Suceava, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere: 

 
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 

1.1…    

    

2.Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 

autonome, 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 

2.1…   

   

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

3.1…22 

 

 

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 

4.1…2 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 contact: 

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..............................       
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)…………. 

      

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 pct. 5.  Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună 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: Semnătura: 

                                  17.05.2019 
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