
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, MORAR STELA CLEOPATRA, având funcţia de membru provizoriu în 

Consiliul de administraţie al Regiei Autonome MONETĂRIA ST ATUL Ul, CNP , cu 

domiciliul în Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 

declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* l) P rin 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'" 
Anul 

dobândirii 
SAT GOSTILELE, INT RAVILAN 2008 FUNDULEA 

Suprafaţa 
Cota-
))arte 

1926 MP 1/1 

Modul de 
TitularuJ1> 

dobândire 

CUMPĂRARE MORAR 
STELA 

* 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. 

Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafaţa Cota- Modul de I Titularu12>dobândirii parte dobândire 
BUCUREŞTI, BD APARTAMENT 2010 67MP 1/1 CUMPĂRARE !MORAR 
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TINERETULUI NR 31, CREDIT STELA 
BI 37, an 29, sector 4 IPOTECAR CLEOPATRA 
BUCUREŞTI, STR CUMPĂRARE 

MORAR DRUMUL PĂDUREA CREDIT 
NEAGRĂ NR 19-85, BI APARTAMENT 2015 75MP III 

IPOTECAR STELA

34 A. an 24, sector I CLEOPATRA 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*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. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legu 

MOTOCICLETĂ 

AUTOTURISM 

HARLEY 
DAVIDSON 

RENAULT LAGUNA 

I 

I 

2006 CADOU 

2001 2016 PRIN CUMPĂRARE 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

N OTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni 
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TEREN 30.05.2018 DAN R ĂDUCU GABR IEL VÂNZARE 30.000 EURO 

IV. Active financiare

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a lnlnror acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO TĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

BANCA TRANSI LVANI A CONT 
CURENT EURO 2018 

62.500 
(PENSIE ALIMENTARĂ 
ANTICIPATĂ PENTRU 2 

COPI I PÂNĂ LA 
ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 

18 ANI) 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NO T Ă: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 

an: 
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc

NU E CAZUL------
N OT Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
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 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

BANCA TRANSILVANIA 2014 
PRELUNGIRE 

ANUALĂ 
44.000 LEI 

OVERDRAFT 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/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 de euro* 

I.I. Titular

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Ii-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

,··••••··, .. :•·ni'.::_, reâHia .. itul -·s;e5\Yi�]f(ijrf§'. I;.'_·:· '-· ": ·; . 
LLh.,uJ .JO.;>. 

>"·/ --/."; -:';f;t--::·oen�iiffQ'?Tde\ 
. . • 

1. Venituri din salarii . . . . . . ·. . . 

I. I. Tilular

. en J-. neasa 
. 

. . :·.- .,· ' . .·.·• 

MORAR STELA CLEOPATRA BNR CONTRACT DE MUNCĂ  
1.2. Soţ/soţie 
- -
1.3. Copii 
- -
2. Venituri din activităfi independente . 

2.1. Titular -

2.2. Soţ/soţie -

3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor . 

3.1. Titular -

3.2. Soţ/soţie 
-

4-••VenitzitLdin investiţii•·· . ··•.·· .. 
. 

' .. ..... ' 

. ..... ·.· ... ·., .... · > .. . ··.· ·•. ----
4.1. Titular 
-

4.2. Soţ/soţie 
-
• -·-,c:,·. ·. _:. ,.- ,'._"•.'. -:·: >:,-: .. _:,>·.·:· -: . i . ' "/ 

5}T(enitu,;idinp1:c11s/i:c·

5. I. Titular
-

7;.;:.·• 

-

-
.. •_.<·.r ,(.< ·••····••·•· /·· .. ••·.·-••·;••is····• • .. · 1{\', 

-
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5.2. Soţ/soţie 

6 .. Venitu.r{din activitiiţiag,fole
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. I. 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 

29.08.2018 
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