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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, GA VRILĂ P. GEORGETA 
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, având funcţia 
de Membru provizoriu în CA 

CNP  

la Societatea Telecomunicaţii CFR SA 

domiciliul:  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1 > deţin următoarele: 

* 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.

Localitatea Poşta, 
Judeţul Tulcea 

Localitatea Râşnov, 
Judeţul Braşov 

1 

5 

1990 

2006 

Cotă ... 

0,75 ha 
(după 1/1 

măsurători) 

0,5 ha 1/2+ 1/2 

Modulde 

d@bindire 

moştenire 

Vânzare
Cumpărare 

Gavrilă Georgeta 

Gavrilă Alexe + 
Gavrilă Georgeta 

* 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: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 Sector 5, Bucureşti 
1 2012 

dobândire 

103 mp 1/2+ 1/2 
Vânzare- Gavrilă Alexe + 

Cumpărare Gavrilă Georgeta 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de producţie.
*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. 
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II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, galupe, iahturi qi alte mijloace de transport care

sunt supuse inmatricullrii, potrivit legii

l:r,:|:t:ffi ,We#ffi ffiy1r'lfifj,;:fifiy$ffi, ,ffifi11lfi3',,,tl. Ub C t* Wfra *,", CliilUb$*fi*##

AUTOTURISM BMW X5 1 2004
Y dnzare-Cumpdrare

Second - hand

2. Bunuri sub forni de metale pre(ioase, bijuterii, obiecte de artii qi de cult, colec{ii de artl 9i
numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na(ional sau universal, a ciror valoare insumati
deplgegte 5,000 de euro

NorA:
Se vor men{iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afld sau nu pe teritoriul RomAniei

la momentul declar[rii.
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BIJUTERII in timp Aprox. 5.000 euro

III. Bunuri mobile, a ciror valoare depiqeqte 3.000 de euro fiecare, qi bunuri imobile instriinate in
ultimele 12 luni
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Apartament 20 iulie 2018 Eugen $U$U
Contract

vdnzare-cumpArare
120.000 euro

IV. Active financiare
1. Conturi 9i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire qi investire,

inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depiiqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din strdin6tate.

:t:;l1l:ffffiffiX
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NN Asigurdri de viala gi pensii J lei r999 7 4.292 lei

NG Bank 2 lei 200512015 37 .162lel

ING Bank 2 euro 20t5 29.000 euro

*Categoriile indicate sunt: (l) 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, investitii directe qi imprumuturi acordate, dacii valoarea de pia{n insumati a tuturor
acestora depiqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile qi participarile in strdindtate.

iW*,t*#f;i$iffi{r*;a6friffiirti*li*,iit:,i#itil*r*,,psrs#an*,;;*i$s
nctianar $& u' a$ ociat/,'benefi ciar de im prum u t'

trffi#I*: .,.;.il[ii X,..d$:.tltlu 
...'..

cota de particinere

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2) acliuni sau
pdrli sociale in societdli comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depiqesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NorA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in stAindtate.

V, Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter(, bunuri achizi{ionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri, dacii valoarea insumati a tuturor acestora depiqegte 5.000 de euro

NorA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strain5kte.

#ffit **:.i*:li***,i $.**fi*ntr:Ia: v#tu:##s

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fa{5 de valoarea de piatil, din partea
unor persoane, organizatii, societiti comerciale, regii autonome, companii,/societifi nafionale sau institu$ii
publice romAneqti sau striine, inclusiv burse, credite, garantii, decontiri de cheltuieli, altele decit cele ale
angajatorului, a clror valoare individualii depiqeqte 500 de euro*

:nit;#rffi|lU,ur${ffiffii
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1.1. Titular

1.2. So{/solie

1 .3. Copii
*Se excepteazd de la declarare cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I qi al llJat



VII. Yenituri ale declarantului pi ale rnembrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit
art.41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificirile qi completirile ulterioare)

NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din straindtate.
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,:Venitul anual
,,,,,, ,,. tncas*t 

.

l. Venituri din salarii

1.1. Titular

GAVRILA GEORGETA Mini sterul Transporturilor
S ecretar general/S ecretar
general adj unct/Salariu

73.027 lei

1.2. SoJ

GAVRILA ALEXE
ROMGAZ Salariu 103.717 lei

1 .3. Copii

2, Venituri din activitd{i independente

2.1. Titular

2.2. Sollsotie

3 . Yen'ituri dih C: edor e a' ful o s in{e i bunur i I or

3. 1 . Titular

3.2. Sotlso{ie

4. Venituri din investilii
4.1. Titular

4.2. Sollsotie

5. Veniluri din pensii

5. 1 . Titular

5.2. So\lsotie

6. Venitar,i din activitdfi agricole

6.1. Titular

6.2. So[lso]ie
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Nume� âdresâ 
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 

GEORGETA GA VRILĂ 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

/ 

I/ 

Regia autonomă ROMA TSA 

Societatea Telecomunicaţii CFR 

SA 

Comisia de disciplină pentru înalţii 
funcţionari publici 

Ş�ţ.yîtzi�I pres�t/<Jgi�,��- Venitul anual 
gQoerâtij1tde vejil încasat · ..... 

./ 

Membru provizoriu în CA 

Membru provizoriu în CA 

Preşedinte 

/ 

18.419 lei 
decembrie 201 7 -

februarie 2018 

78.660 lei 

473 lei 

Prezenta declaraţie constituie act public ş1 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
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