
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Constanţa Gabriela Nănău , având funcţia 

de _consilier superior______ la __ OI POCU ME. __________ _ 

CNP  , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

o 

*I) 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. 

Adresa sau zona Categoria* 
-- - -

NA 
NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

' 
-

Anul 
dobtilaiiii 

NA 

NA 

NA 

NA 

Cota-
Suprafaţa 

nar-te 
NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

Modul ele 
dobindire 

Titular.uJ.1) 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

* 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. 

O 2. Clădiri

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

Adresa sau zona 
- - - - � 

 
NA 

NA 

NA 

. ,,-

AnuC 
Categoria* 

dobhdirii 

1 2000 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

1 

Cota-
Suprafaţa 

»arte

100% 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

Modul ile 
dotiinaife 

cumpărare 

NA 

NA 

NA 

TitularuP> 
. 

Constanţa 
.� . 

Gabriela Nănău 

NA 

NA 

NA 











( 

7 .1. Titular NA 

NA 

7.2. Soţ/soţie NA 

NA 

7.3. Copii NA 

NA 

8, Venituri din alte surse 

8.1. Titular NA 

NA 

8.2. Soţ/soţie NA 

NA 

8.3. Copii NA 

I 
NA 

- --- - -

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

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

Data completării 

28.04.2021 

6 

Semnătura  

 

 



C 

I 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
G323 /2.fp �'Jo2.j

Subsemnatul/Subsemnata, Constanţa Gabriela Nănău , având funcţia 
de ___ consilier superior___ la _OI POCU ME ________ _ 
CNP  , domiciliul  

' 

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

1 . .Asociat sau acfion,r la socie�ti comerciale, comp@nii/societifi nâfionale., institufli fte creait, gnapgri de 
interes economic. oreeum si membru în asociatiL func1atil sau alte or2anfzatii naouvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a acţiunilor 
1.1 ...... NA NA NA NA 

NA NA NA NA 
) NA NA NA NA 

NA NA NA NA 
NA NA NA NA 
NA NA NA NA 

1 2. Calitatea de membru În organele de conaucere, administrare şi control ale societiti)or comerciale, ale 
regiilor autonome, iile companillor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gr,upurllor: de interes 
economic. ale asociatillor sau fundatillor ori ale altor ol'l[anizatil IUll!UVern�entale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

-denumirea si adresa-
2.1. ..... NA NA NA 

NA NA NA 
I NA NA NA 

NA NA NA 
I NA NA NA 
• S. Calitatea de membi-luin catiu1 asociatiilor orofesionale si/sau sindioale - -

3.1 ...... NA 
NA 
NA 
NA 

I NA 

. 4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detmute În cadrul oar.tidelo.r oolitice. functia detinuti si denumirea oaftidului oolitic 

I 4.1 ...... NA 
NA 

NA 
NA 

S. Contracte, inclusiv cele-ae asistenţi juriili� consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
În derulare in timpul exercitirii funcţiilor, manftate)or sau demnitifilor publice finanţate de la bugetul ae
stat, local şi ain fonduri externe ori înclieiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar. majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de OOliract mme1e, 

IM'!"lwnele'denmireaşi adresa 
h5titutia 

CCl1ba:lantă: I Ptronura prin I Tipulcarea ta.1 cmtractului

1 

-

Oila 

l�I 
Valoorea

în:heierii totală a



( 

denumirmşi îraedinţat cmractului cmtradului 
ooresl contradul 

Tillllar ............ _. NA NA NA NA NA 

NA 

Sor.soţie ........... ·- NA NA NA NA NA NA 

Rwede � 111 aletitularului NA NA NA NA NA NA 

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

Socidăţi comerciale/P� fizică NA NA NA NA NA NA 

au1orm!1ă/ �i lamiliale/Cabinde 
miviiwk; cabirl:teasociat; in:ietăti 
civileproresioralesau &X:ietăli civile 
poresionale cu� limitllăcare 
desraµiiă profesia de avoou/Org;inizatii 
rew,�. -·--e/Fuooativ �iatir' 

1 > Prin 111de de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 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 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 

28.04.2021 

Semnătura 

 

o 

2 




