
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul ATANASOAIE N CIPRIAN BOGDAN 

Expert IA 
având funcţia de 

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA 

RESURSELOR UMANE REGIUNEA NORD-VEST, Cluj, Cluj-Napoca 
la ................................................................................................................................................... , 

CNP I     I , domiciliul Cluj-Napoca, judetul Cluj 

... . ............... .... ..... . .. ... . . ..... ........ ........ .. . . ....... ............. .. . .. . . .... .. ...... ......... . ............. ...... ..... ... . ....... .. ..... ' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 
cu familia l ) deţin următoarele: 

*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* Anul 

dobindirii 
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularu11) 

* 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.
1) 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-parte 
dobândirii 

79,86 
Apartament 2012 50 % 

m2 

Cluj, Cluj- 

Napoca, 
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Modul de dobândire Titularu11) 

50% - Atanasoaie 
Contract de 

Ciprian Bogdan, 
vanzare 

50% - Atanasoaie 
cumparare 

Alina Cristina 



50% - Atanasoaie 

70,32 Ciprian Bogdan, 
Apartament 2016 50 % Altele 

m2 50% - Atanasoaie 

Cluj, Cluj-

Napoca, 

Alina - Cristina 

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

I' •, ' 

Natura 
,. 

Autoturism 

Marca 
·,

Nr. de bucăţi 

Ford 1 

Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
.,,;. ,. ; 

Contract de vanzare 
2007 

cumparare 

. 

. 

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

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

momentul declarării. 

:t .Descriere sumară Anul dobândirii . Valoarea estimata 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni 

Natura bm1ului înstrăinat Data Persoana catre care Forma înstrăinării · Valoareaînstrăinirii s-a înstrăinat . · 

IV. Active financiare

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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8.3. Copii 

ATANASOAIE DAVID STEFAN AJPIS, Cluj-Napoca Alocatie pentru copii 1.800 RON 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

29/02/2020 

Semnătura 
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