
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata SCHIOPU A CAMELIA MINERVA ··································' ..................................... : ............................................................................ . 

Consilier 
având funcţia de 

OIRPOSDRU NORD-VEST, Cluj, Cluj-Napoca 

la ................................................................................................................................................... , 

CNP                                      , domiciliul .................. �.��� .. ��.1:"'.': '. . .?.1:1��.��� .. ��.1:"'.3:����.� ................. .

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. 

Satu Mare, Acis, 
Agricol 2019 1,5 Ha 

UNIMAT 

Buzau, Puiesti, 
Agricol 2019 1,5 Ha 

SAT NICOLESTI 

1/1 

1/1 

Mostenire 

Mostenire 

'r 

ŞCHIOPU CAMELIA 

MINERVA 

SCHIOPU CAMELIA 

MINERVA 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află în circuitul civil.
I) 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. 
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Contract de 
1/2-ŞCHIOPU 

GABRIEL DAN 
Apartament 1996 115 m2 1/2 vanzare 

Maramures, Baia 

Mare,  
1/2-ŞCHIOPU 

cumparare 
CAMELIA MINERVA 

Apartament 2002 45 m2 1/1 Mostenire 
ŞCHIOPU CAMELIA 

MINERVA 

1/2-ŞCHIOPU 

MIHAI IOAN 
Apartament 2013 120 m2 1/2 Mostenire 

1/2-ŞCHIOPU 

Cluj, Cluj- 

Napoca, 

Maramures, Baia 

Mare, 

GABRIEL DAN 

* 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 

Contract de vanzare 
Autoturism OPEL ASTRA 1 2016 

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. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni 
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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 cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

BANCA TRANSILVANIA CLUJ

NAPOCA, CLUJ-NAPOCA,  
Depozit bancar sau 

echivalente 

Cont curent sau echivalente BANCA TRANSILVANIA, 

BAIA MARE, (inclusiv card) 

RON 

RON 

2016 31.391,19 

2015 18.433,92 

*Categoriile indicate sunt: (1) 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 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale
în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

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

ŞCHIOPU CAMELIA MINERVA

OIRPOSDRU NORD-VEST, 

CLUJ-NAPOCA,  
OFITER VERIFICARE 

PROIECTE FINANŢATE 

1.2. Soţ/soţie 

ŞCHIOPU GABRIEL DAN 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

INGINER 

SC INVESTA CCI SRL 

, 
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90.189 RON 

85.228 RON 



-� ,_...._ _____ ---r------------r-----------r--------, 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

�:4rJ�ir;��:d'i�,:��'};;���::�f-��:;,,� 
6.1. Titular 

SCHIOPU CAMELIA MINERVA ARENDA 

se BERGER AGRO SRL, 

STR. 

6.2. Soţ/soţie 

7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 
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8. Venituridinalte 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 Semnătura 

09/06/2020 
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