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DECLARAŢIE DE AVERE 
 
 

 
 Subsemnatul Andronache Corneliu  , având funcţia de sef birou la  

OIRPOSDRU – Regiunea Nord Est, localitatea de domiciliu Piatra Neamt, 

Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privnd falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere că impreună cu familia *1) deţin urmatoarele: 
 
I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona 

Localitatea 
sau zona 

 

C
ategoria* 

A
nul 

dobândirii 

S
uprafa

ţa 

C
ota parte 

M
odul de 

dobândire 

T
itularul*2) 

1. Homiceni – 
Neamţ 

Homiceni 1 1991 4,5 1/1 mostenire Andronache 
Adela Luminita 

1. Homiceni – 
Neamţ 

Homiceni 2 1991 4,5 1/1 mostenire Andronache 
Adela Luminita 

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 
dacă se află în circuitul civil 
 
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflati în întreţinerea acestora. 
*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  
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 
Categoriile indicate sunt: (1) apartament;(2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ de producţie 

Adresa sau zona 

Localitatea 
sau zona 

 

C
ategoria* 

A
nul 

dobândirii 

S
uprafa

ţa 

C
ota parte 

M
odul de 

dobândire 

T
itularul*2) 

Husi Husi 1 1991 56.34 
m.p. 

1/1 cumparare Andronache 
Corneliu 

Piatra Neamt Piatra 
Neamt 

1 2005 65 
m.p. 

1/2 
 
 

1/2 

cumparare 
 
 

cumparare 

Andronache 
Corneliu 
 
Andronache Adela 
Luminta 

Iasi Iasi 1 2010 31 
m.p. 

1/1 Cumparare 
cesiune 

mostenire 

Andronache 
Corneliu 
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II. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte 
mijloace de transport care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 
 

Natura 
 

Marca Nr. buc ăţi Anul de  
fabrica ţie 

Modul de dobândire 

autoturism 
 

Skoda Octavia 1 2008 Credit auto prin Porsche 
Bank 

 
2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, 
colec ţii de art ă şi numismatic ă, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural 
naţional sau universal, a c ăror valoare însumat ă depăşeşte 5.000 Euro. 
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării 

Descriere sumar ă Anul  
dobândirii 

Valoare  
estimat ă 

X 
 

X 
 

X 
 

 
 
III. BUNURI MOBILE A C ĂROR VALOARE  DEPĂŞEŞTE 3000 EUR FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

Natura bunului 
înstr ăinat 

Data 
înstr ăinării 

Persoana c ătre care 
s-a înstr ăinat 

Forma înstr ăinării Valoarea 

 
x 
 

x x x x 

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de 
economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumat ă a 
tuturor acestora dep ăşeşte 5000 Euro 
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate 

Institu ţia care administreaz ă  Adresa  
institutiei 

Tipul* Valuta Deschi
s în 
anul 

Sold/valoare  
la zi 

 
x 
 

x x x x 
 
x 
 

*Categoriile indicate sunt: (1) 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, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă 
însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 Euro 
Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările  în străinătate 

Emitent titlu/societatea în care persoana  
este ac ţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut 

Tipul* Num ăr de titluri/ 
cota de 

participare 

Valoare total ă  
la zi 

 
x 
 

x x x 

 *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 

 
3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul 
a 5.000 Euro pe an: 
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 
      X 
........................................................................................................................................................................ 



 3 

 
 
 
V. DATORII 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în 
sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 Euro. 
 
Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor 
 

Contractat  
în anul 

Scadent la  Valoare 

Porsche Bank 
 

2008 2015 20.000 CHF 

Garanti Bank 
 

2010 2020 12.200 EUR 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de 
valoarea de pia ţă, din partea unor persoane, organiza ţii, societ ăţi comerciale, 
regii autonome, companii/societ ăţi na ţionale sau institu ţii publice române şti sau 
str ăine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decont ări de cheltuieli, altele decât cele 
ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 300 Euro* 
 

Cine a realizat 
venitul 

Sursa venitului: nume, 
adresa 

Serviciul 
prestat/obiectul 

generator de venit 

Venit anual încasat 

1.1. Titular x x x 
…    
1.2. Soţ/so ţie  x x x 
…    
1.3.Copii x x x 
…    
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
 
 
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 complet ările ulterioare) 
 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate  
Cine a realizat venitul Sursa venitului:  

nume, adres ă 
Serviciul 

prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    
Andronache Corneliu Salarii - OIR POS DRU 

– Nord Est, B-dul 
Republicii nr.12,            

Piatra Neam ţ, 
jud. Neam ţ 

Ofi ţer verificare tehnic ă 
(ex-ante) 

68.746 RON 

1.2. Soţ/so ţie  
 

  

Andronache Adela-
Luminita 

Salarii - I.T.M. – Neamt 
– str.Dr.Ghe.Iacomi 

Consilier superior     
Comp. Sistem 
Informational  

41.750 RON 

1.3. Copii    
… x x x 
2. Venituri din activit ăţi independente 
2.1. Titular  

 
  

… x x x 
2.2. Soţ/so ţie  
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… x x x 
3.Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor 
3.1. Titular  

 
  

… x x x 
3.2. Soţ/so ţie  

 
  

… x x x 
4. Venituri din investi ţii 
4.1. Titular  

 
  

… x x x 
4.2. Soţ/so ţie  

 
  

… x x x 
5. Venituri din pensii 
5.1. Titular  

 
  

… x x x 
5.2. Soţ/so ţie  

 
  

… x x x 
6.Venituri din activit ăţi agricole 
6.1. Titular  

 
  

… x x x 
6.2. Soţ/so ţie  

 
  

… x x x 
7. Venituri  din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular  

 
  

… x x x 
7.2. Soţ/so ţie  

 
  

…  x  x x 
7.3 Copii  

 
  

…  x  x x 
8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular  

 
  

…  x  x x 
8.2. Soţ/so ţie  

 
  

…  x  x x 
8.3. Copii  

 
  

Andronache Elena 
Vladina 

Alocatie de stat   504 RON 

Andronache George 
Codrin 

Alocatie de stat  504 RON 

Andronache Theona 
Ioana 

Alocatie de stat  504 RON 

  
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 
  

 
Data completării: 26.10.2010                                Semnatura ___________________                                                     
 


