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DECLARAŢIE DE AVERE

, având funcţia
DUGAIASU ADRIAN-DAN
la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Subsemnatul,
de Director General

domiciliul Constanta,
CNP
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia deţin următoarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
Adresa sau zona

Anul.
dobandirn

Categoria*

Suprafaţa:

.
:

Ca ta-

Modul de.

parte

dob4ndir.

•

Constanta

3

1998

370 m.p.

5%

C.V.C.

Constanta

3

2004

190 m.p.

50%

C.V.C.

Titularull)
Oprea Grigore
Oprea Elena
Rosioru Sorin
Rosioru
Luminita
Dugaiasu Adina
Dugaiasu
Adrian-Dan
Dugaiasu
Adrian-Dan
Dugaiasu Adina

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţioneaz ă, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
.....
dObâiglirii
.

•

•

•

•

•

Cota
parte

-

:

Modul de
..doli-4‘ mfire

Constanta

2

1998

110 m.p.

5%

C.V.C.

Constanta

3

2004

90 m.p.

50%

C.V.C.

.

.Titularul

Oprea Grigore
Oprea Elena
Rosioru Sorin
Rosioru Luminita
Dugaiasu Adina
Dugaiasu Adrian
Dugaiasu Adrian-

Dan
Dugaiasu Adina
comerciale/de
(4)
spaţii
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă;
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/şoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculă rii, potrivit legii
Marca

Natura

Modul de dobfindire

Nr. debucăţi Anul de fabricaţie

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţ ioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeş te 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţ iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Valoarea estimată

Anui dobândirii

Descriere surnar ă

III. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data

Persoana către care s-a

Forma

in s trăinării

instrăinat

instrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţ ii financiare din străinătate.
Institu ţ ia care administreaz ă
şi atIresa aeesteia

Tipul* .

Valuta

Deschis în anul

SoldNaloare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeş te 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particip ările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Număr de titleri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
acţiuni sau părti sociale în societăti comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active producă toare de venituri nete, care însumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
Nu este cazul
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
Creditor
B.R.D.

—

G.S.G.

CEC Bank (girant coplatitor, titular
Dugaiasu Adina)

Contractat în and

Seadent ia

Valoare

2006

2016

40.000 lei

2008

2018

7100 euro

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţ ionale sau
instituţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeş te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

Sursa venitultki:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anud
,.
Incasat

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Serviciul prestat/Obiectul
generator de wnit

Venitul anual
ineasat

A.J.F.P.

indeplinirea atributiilor de
serviciu

19.206 lei

Dugaiasu Adina

SC AVA MEDICA SRL
Constanta

indeplinirea atributiilor de
serviciu

7.234 lei

1.3. Copii
Dugaiasu Anca
Dugaiasu Mara

buget consolidat de stat
buget consolidat de stat

alocatie de stat
alocatie de stat

252 lei
252 lei

Sursa venitului:
numele,,adresa

Cinc a realizat venitul

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Dugaiasu Adrian-Dan

D.G.R.F.P. Galati
Constanta

—

1.2. Soţ/soţie

2. Venituri din aetivit ăţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie

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

4. Venituri din investi ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

6. Veniturj din activitc-iti agricole
6.1. Titular

•

•

6.2. Soţ/soţie

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prernii si din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serviciul prestattobiechd
generator de venit

Venittd anual
'incasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale nentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării
08.07.2014

SelpilOrlirea

