
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier Al 

DECLARAŢIE DE AVERE 

POPOVICI NOEMI ANNAMARIA , având funcţia 
la OIR POSDRU NORD-VEST 

---

CNP , domiciliul Oradea  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia 1> deţin următoarele: Casa, cota din apartament si 2 autoturisme

* 1) 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 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-
parte 

Modul de 
TitularuJ1 l 

dobândire 

* 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: 
fl Se vor declara inclusiv cele a ate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

TitularuJ2) 
dobândirii parte dobândire 

Oradea  
2 2019-2020 355 100 Donatie 

Popovici Noemi 
      judet Bihor Annamaria 

Popovici Noemi 
Annamaria ¼, 

Oradea 

                  , j udet Bihor 
1 1996 31,63 ¼ Mostenire Sarkozi Anna 1/2, 

Sarkozi Gheorghe 
¼. 
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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 ce e aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Institufia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

" " 

2 RON 2016-2019 34.623 

1 RON 2008 6.055 

1 RON 2018 18.400 

1 RON 2016 29.855 

şi adresa acesteia 
Banca Transilvania, Oradea 
str. , Bihor 
Banca Transilvania, Oradea 
str.     , Bihor 
Raiffeisen Bank- Ag. Bulevard, 
Oradea       , Bihor 
Raiffeisen Bank- Ag. Bulevard, 
Oradea     , Bihor 

INGBank 3 RON 2007 15.504 

*Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii 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 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

·Emitent titlu/societatea în care persoana este
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală lâ zi 

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare 
NUSUNT 

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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5. Venituri din pensii
. .

5 .1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităfi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

· .. · 

Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a :realizat venitul 

Nume, adresa 2enerator de venit :· încasat. ., 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7 .1. 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 

27.03.2020 
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Semnătura  . 




