
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/subsemnata  Anişoara  N  Bulgaru,  având  fimcţia  de  expert  la  Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici,  cunoscând prevederile  art.  292  din  Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere ca împreună cu familia]) deţin umătoarele:

1. BUNURI IMOBILE
1.Terenui.i
Nota:  se vor declara inclusiw cele cflate în alte ţări
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* Categoriile indicate sunt:  (1)  agricci1.,  (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 cflate în alte ţări
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* Categoriile indicate sunt:  (1) apartainent,.  (2)  casă de locuit; (3) casă devacanţă;  (4) spaţii comerciale/de
producţie.
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunuilor proprii, numele proprietarului (titularul,
soţul, soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele
coproprietarilor.

11. BUNURI MOBILE
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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2. Bunui.i sub formă de metale preţioase, bijutei.ii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de
artă numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal,
a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro
N_ota:   se  v_or  rnenţiona  toate  bunurile  c[flate  în  proprietate,  indiferent  dacă  ele  se  află  sau  nu  pe  teritoriul
României la momentul declarării
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111. BUNURI MOBILE A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EUR FIECARE ŞI
BUNURI IMOBILE INSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
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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 Eui.o
Nc;ta:-se-vordeclarainclusivceleaflateînbăncisauinstituţiifina:nciaredinstrăinătate.
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*Categoriile indicate sunt:  (1) Cont curent sau echivalente (inclusiy card);  (2)  DepoziŢt bancar sau echivalente;

(3) Fonduri de imestiţii sau echiyalenie, inclusiy fondi[ri priyate de perisii sau alte sisteme cu acumulare (se vcir
declara cele af;erenie anului fiscal anterior).

2.Plasamente,   investiţii   dii.ecte   şi   împrumuturi   acordate,   dacă   valoarea   de   piaţă
însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 I]uro
Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate
Hmitent titlu/societatea în care, persoana este Tipul*.îl4Î>;ţ;Ţ-"{**,`/L *^tNumărde      ' j\:g*7Â##9`îrje?j:,[9;Lă[îa>ZÎ
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*Categoriile indicate sunt:  (1) Hârtti de yaloare deţinute(titluri de stdi,-iEŢţŢEăţE:Ţ)părţisocialeînsocietăţicomerciale;(3)Împrumuturiacordateînnumepers;nal
bligaţiuiri);  (2) Aciiuni sau

3. Alte active pi.oducătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000
Eui.o pe an
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

V. DATom
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
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VI. Cadouri, seivicii sau avantaje pi.imite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de
i)iaţă,   din   i.artea   unor   persoane,   organizaţii,   societăţi   comerciale,   regii   autonome,
comi)anii/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*
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1.l.Titular
- - -

1.2. Soţ/soţie
- - -

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi traţaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al  lI-lea.



VII.Venituri ale  declai.antului 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)
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite dim strătnătate
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1. Venituri din salarii

1.1.Titular
ANFP, B-dul MirceaVodă,nr.44,

Salariu 67216
Anişoara Bulgam Tronson 111, sector 3

1.2. Soţ/soţie
Laurenţiu Nicolae SC. CASSINI Salariu 30596

Bulgaru SERvlmEX SRL

1.3. Copii
S ebastian BulgaruBiancaBulgaru ANPS-AJPIS ILFOV ALOCAŢIE 3964

2. Venituri din activităţi independente

2.1.Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1.Titular

3.2. Soţ/soţie

4.Venituri din investiţii

4.1.Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1.Titular



5.2. Sot/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1.Titular

6.2. Soţ/sotie

7. Venituri din premii şi din iocuri de noi.oc

7.1.Titular

7.2. Soţ/sotie
-

7.3. Copii

8. Venituri din alte sui.se

8.1.Titular

8.2. Sot/soţie

8.3. Copii

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

Datacompletării:
08.06.2021

Semnătua:


