
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata CATALINA N.M. CIPU având funcţia de expert superior

Ia Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Direcţia programe Cu finanţare

externă- Serviciul monitorřzare proiecte,

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

propria răspundere că împreună Cu familia 1) deţin următoarele:

I. BIJNURI IMOBILE
I. Terenuri
Notă: Se var dec/ara inclusiv cele a/late în a/re fări
Adresa sau Anul Cota Modul de

Suprafaţa Titularul2Categoria* dobândirii parte dobândire
zona

extravilan,
1/9 l.Cipu Catalinacertificat

377,77 din 2.Ratiu Dana1 2015
rnp. 3 400 de 3.Simionescumostenitor

mp. Alexandra

extravilan, 1/9 1.Cipu Catalinacertificat
555,55 din 2.Ratiu Dana

1 2015 mp. s coo de 3.Simionescu
mostenitormp. Alexandra

extravilan, 1/9 1 .Cipu Catalina
cortiňcat

8 333,33 din 2.Ratiu Dana1 2015 rnp. 75 000 do 3.Sirnionescu
mostenitormp. Alexandra

extravilan, 1/9 ĺ.Cipu Catalinacertificat
2 soc din 2.Ratiu Dana1 2015 do 3.Sirnionescump. 22 500 mostenitor

rnp. Alexandra
*Catego,.U/e indicate snnt:(I)agrico/; (2) forestier; (3) intravi/an; (4,) luciu apă; (5) a/fe cafegorii de terenuri
extravi/ane, dacă Se aJlă în circuitul civi/.

2. Clădiri
Notă: se var dec/ara inclusiv cele ajlate în a/fe ţări

Anul Cota Modul de
Adresa sau zona Categoria* dobândirii Suprafaţa parte dobândire Titularul2

certiňcat
64,551 2012 100% de Cipu Catalina
inp. mostenitor

*calegoriue indicate sunt: (I) apartarnent; (2) casă de locuit; (3,) casă de vacanjă; (4,) spafii comerciale/de
praducfie.

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

I Nr.de
Natura Marca Mini de fabricaţie Modul de dob~ndireI bucăţi

autoturism Renault Megane I I 2008 j in folosinta
-1

autoturism Ford 1 2012 contr. vanzare-cumparare
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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 însuniată depăşeşte 5.000 de Euro.
Notă : Se var itzenţiona tea/c bunurile ajiafe in proprielate, indiJërent dacă e/e Se qJ/ă saw nit pe terito,iu/ Romániei /a
inoinentul declarăriL

Descricre suninră Anul dobândirii Valonre estinint~

HI. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 DE EURO FIECARE,
ŞI BIJNURJ IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Naturn bunujui Data înstrăinării Persoana către Forma înstrăiuării Valoaren
instrăinat care S-a instrăinat

IV. ACTIVE FINANCIARE
l.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

Nptă : Se VOt dec/ara inclusiv ce/c ajiate in bănci sail ins/i/u/U Jinanciare din străinătate
Instituţia care administrenzä ~ Tipul * “aluta Deschis Sold/valoare Ia zi

in anuladresa acestein L I Ir SSIF BROKER FINANCIAL, I I 20 287,20 I~ 3 ron 2015 In 18.01.2019 I
*catego,.ii/e indicate sum: (!) cant curent saw echiva/ente (‘inc/usiv card); (2) Depazit bancar saw echiva/ente; (3,)
Fonduri de investi/ii saw echiva/ente, inc/usivfonduri private de pensü saw a/fe sisteine cit acuniulare(se vor dec/ara
ce/c aferenle anu/uiJ7sca/ anterior,).

2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată
a tutu-or acestora depäşeşte 5.000 de Euro

Nată : Se VOľ dec/ara inc/wsiv investiţU/e şi participări/c in străinătafer Emitent titlu / societatea in care persoana este Tipul * Numär de tifluri / Valoarea totală Ia zi
acţionar sau asociat / beneficiar de împrumut cotn de participare

BKSAPCPL1 1 214 20 287,20

*Categorj/te indicate sun! : (1) HôrtU de va/awe dc/mute (hi/iwi de slat, certijicate. ab/igaţtwnřj; (2) Ac/muni saw păr/i soc/a/c in
soctelăfi conlerciate; (3) Imprumuhiri acordate in nume persona/

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

Nată : se var dec/ara inc/usiv cc/c al/ate in străinătate.

V. DATO1UI
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşete 5.000
Euro.
Notă: se var dec/ara inc/us/v pasive/ejinanciare acuniu/ate in s’răinătatr

. Contrnctat ScadentCreditor . Vnlonre
in anul In

OVERDRAFT.. INC BANK 2018 . 8 000

CREDIT NEVOI PERSONALE INC BANK 2015 2019 8 000

CREDIT NEVOI PERSONALE INC BANK 2018 2022 37 000

CARD AVANTAJ-BRD FINANCE 2014 - 10 000

CARD OPTIMO-Credit Europe Bank 2016 . 10 000

CARD FERRARI-Credit Europe Bank 2016 . 10 000
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă
din partea unor persoane, organizaţii, societăţii comerciale, regii autonome,
companiilsocietăţi naţionale san instituţii puMice româneşti sau străine, inclusiv hurse,
credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele ďecât cele ale angajatorulni, a căror valoare
individuală depăşeşte 500 de Euro*

ONE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL PRESTAT!OBIECTUL VENITUL ANUAL INCASAT
VENITUL NUMELE. ADRESA GENERATOR DE VENIT

1.1 Titular NA

1.2 Soţlsoţie NA

1.3Copii NA

*Se exeeptează de /a dee/arare cadouri/e şi lraIaţăi/e uzuale primite din pat/eu rude/or de gradu/ í şi a/If—/ca

VII. Venituri ale declarantulni şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal
încbeiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare).

Notă: Se vor dee/ara hw/usiv veniturile proven/fe din sfrăin&ate

CINE A REALIZAT ‘ SURSA VENITULUI: I SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL
VENITUL ANUAL INCASATVENITUL I NUMELE,ADRESA I GENERATORDEVENIT I

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
Cipu Catalina MDRAP-EE,

b-dul Ion Mihalache venituri salariale 22 278 lei
15-17, sector_1,_Buc.

MFE,
str. Mendeleev 36-38, venituri salariale

66 165 leisector 1, Buc.
1.2 Soţ/soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1 Titular

2.2 Soţ /soţie

3. Venituri din eedarea folosinţei bunurilor

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL
GENERATOR BE VENIT

VENITUL ANUAL INCASAT

4. Venituri din investiţii
4.1 Titular
Cipu Catalina fond de investitii actiuni pierdere

BKMLXCPL 1

3.1 Titular
ONE A REALIZAT

VENITUL

3.2 Soţ /soţie,etc.

SURSA VENITULUI: NUME,
ADRESÁ
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4.2 So; /soţie

5. Venituri din pensii
5.1 Titular

5.2 So; /soţie

6.1 Titular
Cipu Catalina

6.2 So; /soţie

7.1 Titular

7.2 So; /soţie

6. Venituri din activităţi agricole

SC AGRI BEST
SRL, BUZAU arenda 2 200 lei

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.3 Copii

8. Venituri din alte surse
8.1 Titular

8.2 So; isoţie

8.3 Copii
Cipu Mihai pensie alimentara 3 000 lei

* I) Prin famiNe se înţelege soţul/soţa şi copiii aflafi in intreţinorea acestora.

*2) La “Tjtular” se menţionează, în cazul bunurilor propril, numele proprietarului (titularul,
soţul/so;ia, copilul), jar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprielarilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi räspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet a! datelor menţionate.

Data completării: SemnăĘ~,,


