
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Expert verificare financiara 
CNP  
 

DECLARAŢIE DE AVERE 

VOICULESCU FLORIN RAZV AN 
la OI POCU MEC 

, având funcţia 

, domiciliul  
, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial) deţin următoarele: 

Q 

*]) 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* Titularul1> 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
oextravilane, 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. 

Categoria* Anul 
Suprafaţa

Coq.- Modul de Titulşnp.2> dobândirii par.te dobândire -

1 2008 67mp 1/1 Mostenire Voiculescu Florin 
Razvan 

Adresa sau zona 

Voiculescu F.R., 
1 2015 42mp ½,½ Contract v/c Voiculescu 

Andreea 

------ ------ � � ------- -------

1 











• I 

Nl!llle, @dresa 
-

generator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7. I. Titular -----
----

7.2. Soţ/soţie ----
----

7.3. Copii ----
-----

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular ----
----

" 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 Semnătura 

o 

6 



o 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

.. 

SubsemnatuUSubsemnata, 
� 

.'\c:; l· v L c".:, �Y �gţ }.J C2A:2\JA-t-j , având funcţia 
de €.�-¾- ))e�d 4:: 4r'l,J.cAJ.�\,c:b-Q_ la ___ o=· ... \ _xt:f;_=-=o'--"""�""""'""E:"'--________ _
CNP _ , domiciliul  

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

1. Asociat sag acţionar la societiţi comerciale, companii/societăţi n!ltiOn@le, instituţii de credit, gmpur-i de
interes economic. precum si membru În asociatu. fundatii sau alte on:aniziţtii ne11uvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a actiunilor 

1.1 ...... ---

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale socie� plor comerciale, ale
regiilor autonome, @le companiilor/societiţilor naţionale, ale ·instituţiilor. de credit., ,ale gr,upurilor. de interes
economic. ale asociatiilor- sau fundaţiilor. ori ale altor OJî2aniziJtii nee:uvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -
2.1 ...... --

3. Calitatea de membr.u în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 ...... -

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sşu neretribyi�
detinute in cadrul partidelor oolitice. functia detinuti si denumirea partidului politic
4.1 ...... -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridici, consultanţă juridici, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice fin�nţşte de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul1 este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul deoontnrt numde, 

I 
lmtitutia 

nn•nurTv-lf"l'derunireasi adresa conba:lanlă: I PRxmura pin I Tq111cmea im conlra:lului

1 

Dala 

l=wl 
Valoorea

iil:merii tolalăa 



o 

dmumireaşi � oontractului contra:tului 
ooresa conlra:IUl 

Trtular .... ......... " 
---

Soţ/soţie ..... ....... _ 

..--

Rudede gialul JI) ale titularului 
.. ........ .. -

Societăp oornen:iale/� fizică 
autorizată/ A!roaţii fimilia)e,' Cabirete 
imividuale, cabinefea<reiate, �ietăti 
civile poresionalesau !IX:� civile 
JlOle;ionale cu� limilală care 
� JlOresÎade avocat/Oiganimţii 
,lfm.l\l-..11a111<C1 .... ;.., Ft.n:iatii/ Aln:iatirl 

1 l Prin rude 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 Semnătura 

2 


