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DECLARAŢIE DE AVERE
Subsem natul, CAZAN T. DORU DRAGOS, având funcţia de D irector D.M.R.A. la A.N. „Apele R om ane” ,
CNP
, domiciliul
Bucureşti,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul pena. privind fe lsjl în declaraţii, declar pe pro p rie răspundere
că îm preună cu fam ilia11 deţin urm ătoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţui/soţia şi copiii aliaţi îne întreţinerea acestora.
I. B unuri imobile
1. T erenuri
NOTĂ:
Se vor deciara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau ic na

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul1*

Nu este cam !
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) foresuer; (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. C iă t'in
NGTn:
Se vor deciara inclusiv ceie aflate în alte ţări.
A i r n nî-u zG'iia

Categoria*

A nul
S u p rafaţa
dobândirii

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul2*

Cazan Doru Dragos
1/2
cumpănire Cazan Mariana
2002
74,01
w
l‘K
Bucureşti
Marijana
Cazan Doru Dragos
1/2
cumparare Cazan Mariana
ud. Ilfov
a>
m l
214
Marijana
* Categoriile indicate sunt: îl) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La ! rular" se i
în cazul bum.
. \ prii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. B unuri mobile
1. A utovehicule/autoîurism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah tu ri şi alte mijloace de tra n sp o rt
care sunt
înm atriculării, potrivit legii

1

N atu ra

M arca

N r. de bucăţi

A nul de fabricaţie

M odul de dobândire

Autoturism

Ford Mondeo

1

2006

cumparare

Autoturism

Audi

1

2013

cumparare

2.
B unuri sub form ă
metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de a rtă
num ism atică, obiecte care fac p arte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căro r valoare
însum ată depăşeşte 5.CGG de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toace cununie aflate în proprietar, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
V aloarea estim ată

A nul dobândirii

D escriere sum ară

Nu este cazul

o

III. B unuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bu n u ri imobile în străin ate în
ultimele 11 iUîu
Na tü i ci > j> u iiu iu i
în stră in a t

1
Du i â
1 în străin ării

Persoana ca ¿re care s-a
în stră in a t

Form a
în străin ării

V aloarea

Nu este cazul
IV. ¿_tll :

¿i li . f

1. C onturi şi depozite bancare, fonduri (!e investiţii, form e echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de e
valoarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de euro
NO l .
Se vor dcc.ara h.cicsi. ce ic aflate m bănci sa., instiuuii financiare din străinătate.
In stitu ţia c&re
si a d le ss

íu zh

Tipul*

V aluta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

Nu esre cazul
*C
echivala
acumulai 'c
2.
acestora l

a'jnte (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau
fo> duri private ele pensii sau alte sisteme cu
vOi' u e C tu t u i~cic u i t i ' t i i i c urluiUi j l S c u i u m c i i u i j.

Plasam ente, investiţii directe şi îm p ru m u tu ri acordare, dacă valoarea de piaţă însum ată a tu tu
.

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

2

?
Em itent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de îm p ru m u t

Tipul*

N u m ăr de titlu ri/
cota de p articip are

V aloarea totală la zi

Nu este cazul
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii ele valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale: (3) impi wnuturi acordate în nume personal.
3. Alte active producătoare cie venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
N u este c a z u l..............................................................................................................................................................
NOTĂ:
Se vor declari', inc! ..si ■
. .ele u.'ate în sirăiratare.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, b u n u ri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea Dunuri, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
C reditor

C o n tractat în anul

Scadent ia

V aloare

Raiffeisen Bank

2017

2020

115.000 lei

...

VI.
t sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor p
«ii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau
instituţii pub'jce rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 590 de euro*
Cine a
l.î Titular

¿iir^a veniiuhil.
Mumele, a ltio a t

Serviciul prestai/O biectui
generator ue venit

V enitul anual
încasat

-

-

-

-

-

-

-

rs
i .3. Copil

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

VII.
V enituri ale declarantului şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheia
(potrivit art. 4 a G i n Legea iii. 571/2003 privind Codu îiscal. cu modificările şi com pletările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor aeciara in n.>

veniturile prevenire da. străinătate.

3

i

«

f e
Cine a reaílzaí ven? .:!

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/O biectul
g en erato r de venit

Venitul
anual
încasat

Director D.M.R.A.

112.980

S e f Serviciu

47.209

Student - bursa

3.200

_

■
-

7. Venituri din sedar i i
let, nr. 6,
sec Binare. 7
A,B,A.Arges- Vede<.
A. lift -Bucureşti, str.
Splaiul Independentei, nr. 294 seci. 6. Bucureşti

1.1. Cazan Don

1.2. Cazan Mariana
Marijana
1.3. Cazan Andreea
A.S.E. Piara Romana, nr. 6, seci. 1 Bucureşti
Madalina
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

-

2.2. Soţ/soţie

-

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

_

_

.

.

-

-

-

4. Venituri din investiţii
Titular
4.2. Soţ/soţie

-

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

.

5.2. Soţ/soţie

-

_
_

_

6. Venituri din activităţi agricole
_

6.1. Titular
-

-

Sursa venitului:
r*f J C^a
I <■»
iiu aw*ica9 aut

Serviciul prestat/obiectul
g en erato r de venit

6.2. Soţ :>oţk
Cmc-

V enitul
anual
încasat

7. Venituri a>n prem ii >.i din jocuri de noroc
7.1. T it...

-

^ .S o :

-

-

-

-

7.3. C „p..
8. Veni-uri ¿in cuie su ..
8.1. C

8.2. Soţ

1 \ ' Apele R> mane" sir. Fd&ar Ouinet nr.6,
sect.i. Bucureşti
A. A'. Apele Romane ' sir. Edgar QuinéL nr. 6.
sea. I, Bucures: i
-

Cons tin: Conducere

23.160

Expert proiecte internaţionale

21.746
-

8.3. Cop
Prezenta deciaraţle et iiSQrjîe a., public şi ¡ ñspund potrivit legii penale p en tru inexactitatea sat
teîor menţioRRts.
caracterul incomplet
Dara cc m pietării
10. vj 1.^ v>x y
4

