
DECLARAŢIE DE AVERE

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

Agenţia Naţională a Funeţionarilor Publici - Direeţia programe Cu finanţare externă

Serviciul monitorizare proieete, CNP , domiciliul in str.

, cunoscând

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

răspundere cA împreună Cu familia I) deţin următoarele:

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Not?): Se vol dec/era inc/us/v cele a/late in a/fe iări
Adresa sau Antil Cota Mcdiii doSuprafaţa Titularul’Catcgor~a* dobândirii parte dobândire

zona

1/9 1 .Cipu Catalinacertificat
377,77 din 2.Ratiu Dana1 2015 do

nip. 3 400 3.Simioncscumostenitor
mp. Alexandra

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

1 2015 mp. 5 000 3.Simionescumostenitor
mp. Alexandra
1/9 1.Cipu Catalina

certificat
8 333,33 din 2.Ratiu Dana1 2015 demp. 75 000 3.Simionescu

mostenitormp. Alexandra
1/9 1.Cipu Catalinacertificat

2 500 din 2.Ratiu Dana1 2015 de
3 .Sirnionescump. 22 500 mostenitor

mp. Alexandra
*categori//e indicate sunt:(~agricol; (2) Jot-es/icr; (3) intravilan; (4) mcii, ap?); (5,) a/fe categorü de terenuri
extra v/lane, dcc?) se a/i?) in circuitul civil.

2. Clădiri
Not?): Se vor declare inc/usiv cete ajiate in a/fe fări

ąnuI Cota Modul doAdresa snu zona Categoria” dobândirii Supraídţa parte dobândire i(tularuű

certificat64,551 2012 100% de Cipu Catalina
mp. mostenitor

*Cafcgo,~fl/c indicate sun!: (]) apar/aincnt; (2) casă tIc lacitif; (3) cuE?) tIc vacanjä; (4) spa/ti eo,ncrcia/a’dc
producfie.

H. BUNURI MOBHJE
1. Autovehicule/autoturisine, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii

Natura Marca Nr. ~ Anal do fabricaţie Modul do dobândirc
bucaţi

auU (LII 1% Iii ľ”’ ci 1 701? t-OIItI ‘~dILť LII 0 0 LIlII( ~I~’ (k
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuJt, eolecţii de
artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a
căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de Euro.
No/ă : se vor menfiona toate bunurile a/late in proprietate, indiJërent dacă etc Se aJlă 50U an pe teritariul Rontâniei /a
in olne ni iii declarării.

Descriere sumară Ann! dobândirii Valoare estimati~

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

Natura bunulul Data instrăinării Persoana eătre Forma instrăinării Valoarea
însträinat care s-a instră~nat

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

Notâ : Se var dec/am inc/us/v ce/c aflate in bănci san institu;iiJlnanciare din străinătate
Deschis~ Instituţia care administrează ~ Tipul * Valuta in ann!

Sold /valoare Ia zi
adro~a ncostoia I I

~ SSIF BROKER FINANCIAL, 3 ron 2015 20 158,80

*Categoş.U/e itidicate stint: (!) cant curent saw echiva/ente (Ync/usiv card); (2) Depozit bancar san ec/ziva/ente; (3,)
Fanduri de invest//U saw echivalente, inc/us/v fonduri private de pens/i sau alte sisteine cu aculnu/are(se vor declara
ce/c aferente anu/uij?sca/ antetiw).

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

Notă : Se var dec/ara inc/us/v invest/;i/fe şi partieipări/e in străinătate
Emitent titlu / societatea In care persoana este Tipul * Număr de titluri / “aloarea totală Ia zi
acţionar sau asociat / beneficiar de îniprnmut cota de participare

BKSAPCPLI 1 214 20 158,80

*Categoryle indicate sun! : (1) J-Jdrui de va/owe dc//attic (iÉÍ/nri de stat, ceri/fIcafe, ob/igaţinni,l: (2) Ac;mat saw păiţi soc/ale in
societăfi conierciale; (3) finprunzu/toi ‘icordate in nulne personal

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

Notă: se vor dec/ara inc/usiv ce/c al/ate in străinătate.

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

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însuiuată a tuturor acestora depăşeşete 5.000
Euro.
,Voiă: Se var dec/nra inclusiv pasive/ej?nanciare acuinulate in străinătate

. Contractat Scadent
Creditor , Valoare

iii anti! Ia

OVERDRAFT- ING BANK 2018 . 8000

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 FFRRĄRJ-Creclit Furope Bank 7016 - 10 000
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau suhvenţionate faţă de valoarea de piaţă
din partea unor persoane, organizaţii, societăţii comet-chile, regii autonome,
companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv but-se,
credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare
individualä depăşeşte 500 de Euro*

CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL PRESTATÍOBIECTUL VENITUL ANUAL ÎNCASAT
VENITUL NUMELE. ADRESA GENERATOR DE VENIT

1.1 Titular NA

1.2 Soţ/soţie NA

1.3Copii NA

*Se excepteoză de /a declarare cadourile şi trataf tile uzuale primite din parlea rude/or de gradul i şi a/il-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi tie familie, realizate în ultimul an fiscal
încbeiat (potrivit art.41 din I2egea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu inodificările şi
completările ulterioare).

Notă: Se var dec/am inclusiv venilurile pro venue din străinălate

C[NE A REAIIZAT I SURSA VENITULUI: SERVICIUL PRESTATJOBIECTUL ľ
VENITUL ANUAL INCASAT

VENITUL I NUMELE. ADRESA L GENERATOR BE VENIT [
1. Venituri dhi salarii
1.1 Titular

MFE,
Cipu Catalina str. Mendeleev 36-38, venituri salariale 89 893 ron

sector 1, Buc.
1.2 Soţ!soţie

1.3 Copii

SER\’ICIUL PRESTATJOBIECTUL
GENERATOR BE VENIT

2. Venituri din activităţi independente
2.1 Titular

2.2 Soţ /soţie

3.1 Titular
CINE A REALIZAT

\‘ENITUL
SURSA VENITULIJI: NUME.

A DR E S Á

3. Venituri din cedarca folosinţci bunurilor

3.2 Soţ ĺsoţic,ctc.

VENITUL ANUAL INCASAT

4. Venituri din investiţii
4.1 Titular

fond de irivestitii
Cipu Catalina actiuni 1 038 ronBKMIXCPL 1

4.2 Soţ Isoţie
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6. Venituri din activităţi agricole
6.1 Titular
Cipu Catalina

6.2 Soţ /soţie

7.1 Titular

SC AGRI BEST
SRŁ, BUZAU arenda

7. Venituri din premii şi din jocuri do noroc

8. Venituri din alte surse
8.1 Titular

. . SODEXOCipu Catalina Tichete de vacanţa 1 000 ron

8.2 Soţ /soţie

8.3 Copii
Cipu Mihai Cipu Nicolac Daniel Pensie alinientară 3 000 ron

2 100 ron

5. Venituri din pensii
5.1 Titular

5.2 Soţ Isoţie

7.2 Soţ!soţie

7.3 Copii

* 1) Prin familie se inţelege soţuí/soţja şi copiii aflaţi in intrevnerea ecestore.

*2) La “Titular” so rnenţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele propricłarului (titularul,
soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor.

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

Data conzpletämi: 5~;;inättuv :

ţ/i9~ 2vĺ6

4


