
DEC�RAJIEDE.AV�RE
Nr. l o Data /,),.. or;, ·. t?()� 

An fiscal 2020 

Subsemnatul (a) Stefan Ella, având funcţia de director, la OIPOCU MEd, CNP , 
domiciliul                                 cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 
in declaratii, declar pe propria răspundere, că împreuna cu familia 1 deţin următoarele: 

(1) BUNURI IMOBILE

I.Terenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau Anul Cota 
Valoarea 

Modul de 
Categoria* Suprafaţa de Titularul2 

zona dobândirii parte 
impozitare 

dobândire 

 3 2002 300mp ½,½ Cum parare Stefan E., Stefan M 

 2 2004 0.75 ha ½,½ Cum parare Stefan E., Stefan M 

 3 2006 127mp ½,½ Cum parare Stefan E., Stefan 
M 

.. . .. 

• Categoriile md1cate sunt:(l )agncol; (2) foresber; (3)tntra vilan;(4)lucm apă; (5)alte categoru de teren uri
extra vila ne, dacă se a fla in circuitul civil
*2)La "titular" se mentioneai.a, in carul bu nurilor proprii, numele proprietarului (titula ul, sotuVintia, copilul) iar
in cazul bunurilorin coproprictatae, cota-parte si numele coproprietarilor

2.Clădiri
Notă: se vor declara nclusive cele aflate în alte ţări 

Adresa sau 
Categoria* 

Anul 
Suprafaţa 

Cota 
zona dobândirii parte 

 1 1993 50mp 1/1 

 2 2010 17 0mp 1/1 

 1 2019 83.3 mp ½; 1/2 

Valoarea Modul de 
Titularul2 

impozabilă dobândire 

Cumparare StefanM. 

Construire Stefan E., Stefan 
M 

Cum parare Stefan E., Stefan 
M 

.. . .. 

*Categoriile tndtcate sunt (1 )apartament; (2)casăde locuit;(3)casă de v acanţă; ( 4) sp a ţn corn erc1ale/de
produc�e
*2)La "titular" se mentioneaza, in carul bunurilor propri� numele proprietarului (titulaul, sotuVintia, copilul) iar
in cazul bunurilor in coproprictatae, cota-parte si numele coproprietarilor









--------- ----------- ---------
..... 

1.2. Soţ/soţie ---------

--------- ---------- ---------
.....

1.3. Copii --------- ----------- ---------

--------- -- ---------
...... 

8. Venituri din alte surse
1.1. Titular ----------- ---------

--------- ---------
. ...... 

1.2. Soţ/soţie --------- ----------- ---------

--------- ----------- --------
..... 

1.3. Copii --------- -- ---------

ANPIS Alocatie de stat 1.825 lei 
1 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora 
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. 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactita tea 
sau caracterul incomJ>let al datelor menţionate. __ _ 

Data completării Semnătura: 
 

 

 





la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu 
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar 

5.1 Beneficiar ul d� 
contract: nume le, 
prenumele/de numirea 

şi adresa 

Titular ............. . 

Soţ/soţie •............ 

Rude de gradul I*l) 
ale titularului ..... . 

Societăţi comerciale/ 
Persoană fizică autori
zată/Asociaţii familiale 
/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, 
societăţi c ivile profe
sionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere l imitată 
care d esfăşoară profesia 
de avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/ 
run daţii/Asociaţii*2) 

Instituţia Procedura 
contrac- pr in care 

tantă: a fost 
denumirea incre-
şi adresa dinţat 

contractul 

Tipul Data jDurata jvaloa-
i con trac- înche- contrac rea 

tului ier ii tu l ui totală 
contrac a con-

1tu lui trac-
tului 

* 1 )Prin rude de gradul I se înţelege părin� pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin ca lit atea de�ută, t itularul,

soţul/soţia şi rude Iede gradu li obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. S.

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

Data completării Semnătura 

 




