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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, Anescu Vasile , având funcţia 

de Inspector superior la OIPOCU-ME 

CNP  
 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 11 deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

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

Adr:esa sau zona 
Anul Modul de 1litµlşr,y)1) 

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

*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. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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5 .2. Soţ/soţie ----

6. Venituri din activită/i agricole
-

6.1. Titular ----
----

6.2. Soţ/soţie ----

a 

,1
·- Sun@ venitului: - Serviciul prestat/obiectul i Venitul anual

Cine !! realizat vţnitul 
Nume. adresa I generator de venit, încas.._t 

7. Venituri din p_Femii 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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

05.05.2021 
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Subsemnatul, 
de Inspector Superior 

CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Anescu Vasile 
la 

domiciliul 

�o/1��!1'. 
OIPOCU-ME ' 

 

' 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

r 
' 

l, Asociat sau acţionar fa societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, .instituţii (Je credit, gil!pur.i 
(ie interes economic. or.ecum si membr:um.,asociatii. fundatii sau alte ot11anizatii11ne ri1vemameiitale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

l.l ..... . 

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

acţiuni şi/sau a acţiunilor 
------ --

------

------
------

----
2. Calitatea de membru în org�iiele de conducere, administrare şi control ale soc"ietăţilor- comer.ciale;
ale regiilor, autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilol' de credit, ale gmpumlor.
de interes economic, ale,asociatiilor sau fttndatiilor- or.i ale altor onzanizatii .,ne ruvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

2.1 ...... . 

3. Calitatea de membru în,cadi1ul asociatiilorbrofesionale si/sau sindic1;1le
.... 

3.1 ...... CECCAK Bucurest1 memoru im,uiv 

Valoarea beneficiilor 

4. Calitatea de membru în org�ele de c01;1dl!cere, a(jministrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cad1j11l1par.tiaelo11 oolitice, -îunctfa detmutl si denumirea nartidului'·nolitic
4.1. ..... 
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5. Gontracte, inclusiv cele de asistenţă juriaică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în de:r.ulare în
timpul exercit.rii 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 unae statul 1;ste
ac ionar ma· or.itar/minoritar:

5.1 Bereficiarul de contra:t: numele,
penumeie/denumireaşi ooresa 
Trtu1ar .............. . 

Soţ/soţie ............ -

RLrle de gra:ful 11> ale titularului 

Societăti comaciale/Pernm fizjcă

autorizată' Amaţii fumiliale,' 
CabireteirxlMchmle,cabirete 
a<JJciate, � civilepufesirnale 
&lll &rietăti civile rroresiooale cu 
Jă<ip.merelimitalăcare� 
poresiade ,irVrJ3I Organi2aţiî 
reguvemamenlale/Fun:latfi/ 

Institupa 
contra:tantă: 
daninireaşi 

� 

Procedurarfin 
careafust 
rn:mlinţat 
contndul 

Tipul 
contra:tului 

Data 
îtrlmii 

oontra:tului 
Duram Valoorea 

.........__._ .l
tn

' totală a 
I..Ulll� contra:tului 

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

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară 
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I 

Qleţin 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 

10.05.2021 

Semnătura 

· ··················
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