
DECLARAJIE DE AVERE PRIMĂRIA ORAiULUI BREAZA 
REGISTRATURĂ fl\JS 

NR. Q.2.. DATA \�,05:202.l 

Subsemnata BUNGHEZ DANIELA având funqia de Şef serviciu achiziţii publice şi investiţii, 
implementare proiecte, Primăria oraşului BREAZA, CNP 2720302290575, domiciliu! Breaza, 
Str.Câmpului nr.39, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii 
declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: 
81.Bunuri imobile
81.Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona · categoria*

Str.Câmpului nr.39 3 

Anul 
dobândirii 

2019 

Suprafaţa Cota-parte 

135 1/1 

7 

Modul de 
dobândire 

Moştenire 

Tltularul21 

Bunghez Daniela 

• 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.
82:.Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona 

Str.Câmpului, nr.39 

Categoria" 

2 

Anul
dobândirii · Suprafaţa Cota-parte

2000/2019 , 135 1/1 

7: __ ·_ ; 

Modul de 
dobândire 

Moştenire 

Titularul21 

Bunghez Daniela 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
comerciale/de produqie.
1)Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 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.
SII.Bunuri mobile
81.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucliti Anul de fabrlcatie Modul de dobândire 

82.Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, coleqii 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.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

7 
EIIII.Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 
înstrăinate în ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrainăril Persoana clitre care s-a Forma înstrainlkil 
înstrăinat 

7 

Valoarea 





NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 

1. Venituri din salarii�-- -· - . ... . .., .. , ,. - .. � ·---. ·-�-�-·-. -----• 

1.1. Titular 
i Bunghez Daniela 

1.2. Sottsotie 

Sursa venitului: numele, 
adresa 

Primăria oraş Breaza, 
Str.RE!publicii. n_r

1
82B 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

.. -

Angajat /şef serviciu 

Bunghez Florinei SC Technophar Equipment Angajat/prelucrător prin 
and Service SRL- Cornu __ ����iE!_re 

1.3. Copii 

:2:_V_enituri din activităti independente ___ .. ___ ... __ _ ________________
;2.1. Titular --·-··-·--·--·--·--·-·--·-------- ----· - .. -i· ··-·· -· ·------·----· ----------------- ---------------------- •----- ---

2.2. Sotfsoţie i 
· · - ··-

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
,3.1. Titular

A. Venituri din investiţii
'4.1. Titular

'4-:2. Sot/se>ţie 
···--- - --·----·--··· ·· · · --· 

l....... '"""" ..... ..... , . .,. 

,5, Venituri din pensii 
5.1. Titular 

_ _  ,.. _____ ,. ..... -.,. .....•. .,, . .... ·"---·------·-·---·· -·- ... 

_Ş._?· Şoţ/sotie 
! 
!6. Venituri din activităţi agricole
'6.1. Titular ........ --···-· ---·· -·-·-· 

r---------�-----------�-------� -�---------

] 6. 2. So!;/soţie 
! 
}. Venituri din premii şi din jOCUf1 de nor-oe 
:-:,-; 1:·r1tuia_r ___ ·- ·····-······-· --- --- · ·- - - · 

· 

!7.2. Sottsotie

t7.3. copii_- __ . _____ _ 

:s. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 
Vou_cherE! y_acanţă 
8.2. So!;/sotie ____ _ 

8.3. Copii 

Venitul anual încasat 

67.574 

Confidenţial 
Aproximativ 46}55 

1.305 

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

Semnătura 



PRIMĂRIA ORAtULUI BREAZA 
REGISTRATURĂ R. o�. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
Subsemnata BUNGHEZ DANIELA având funcţia de Şef se . iţii, implementare proiecte, Primăria 
oraşului BREAZA, . CNP 2720302290575, domiciliat în Breaza, str.Câmpului, nr.39, cunoscând 
prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere: 

,· .. " ··-- .. --· ··-··- .. - .,. .. _ ..... _.,, ·-'·-· ..... ··---·-·-·. ····--- --·-···-----· .... ,. .. - . ................................... ····------ ..... ··-····--· ······-·--·-----·--·-- --···-··1
,1. Asociat sau actlonar la societliti comerciale, companil/societăti natîonale, institutii de credit, grupuri de interes 
!
J

economlc, precum şi membru în asoclatll, fundatll sau alte organizatli neguverna"1entale: j 
1 , _ Unitatea . . u i Nr. �e părţi Valoarea totală a părţilor1
! . .. .. . . . .. - denumirea şi adresa - ... Cahtatea detinuta i s��·=�

i
��r sociale şi/sau a aqiunllo�

11.1. Steaua de Mare_SA Eforie Nord·-----·-- Acţionar·-----·--·---·! 80 ____ 200 ___________ ]

I,_ calitatea de membru fn organele de a,nducero, admini-.-. şi a>ntrol ale soc1L111or oomerclale, ale reomor !I 
!autonome, ale companiilor/societlitllor natlonale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
:asociatlHor.sau. fun?atiilor ori ale. alto�=:ZcţţU neguvernamentale:·---------·-· i-- Calitatea·��tinut!C Ţ Valoarea � 
i - denumirea şi adresa - i 1 beneflclllor I 
i i i ! 
L ----�--�-��·--�-���---:·H�_·:·_�--�=�-�:-� ... �----� =�·- --·---=� ·- · 

., .. ·�---- � --·-·-- --�--···- - --·- ·- --- ·--- -�--�--- · :.
-
� .��-.. �.�-�:-. · t·_:��- ·_-.

-
-+�--
-
�-�:-
·=· �� ��---�r��--�-�--�-���---·_ .. _�-J 

! ________ ···--·----·------.--, .. ·--·---·-----·-·-·····--·-·····-·--·--·-·--------·-----· ·--·--·-···------ .......... , __ ···--·-····--· ----------·--..l-·-·--- r 
,3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale: ! 
13.1. Membru sindicat „Forta Legii,, 

· 
! . 
! 

�-----·-·----- ·-·-·--- ·-·-----·-·-·-------------·---·----·--···--- ····-··-·--·--··---- -----1 
I lr···· -----·-·--···--·-·-···-·------·---·-·----- - . ·---·---·---·-·-·--------------·--·-··· --····i 

14. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, detinute în cadrul 1
;partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului pollt!c: . . . .. . ... . . . . . . . . I (4:1:··· -···· ..... ····· - ... -·· _. ..... ·"···-···· -- ···- ......... ·-·-··--··· ··---· .............. ······-·· ·--···-·· ··- ...... ·······-·· - ............................... - -·-·· i 
r-----··-- - - --········----··----··· ... -·--- -----------·----···-··-----------· --·- ·----····-----------····-----···- ·------···· ··------------- ---------î

I I

! "5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultan� juridică, consultantă şi civile, obtinute ori aflate în 
'' derulare în timpul exercitării functl!lor, mandatelor sau demnltătllor publice finantate de la bugetul de stat, local şi din 
fonduri externe ori încheiate cu socletlitl comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar 
majgritar/lTli!lOritar: 

, 
..• , -.,  

Institutia 5.1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea contractantli:

şi adresa · denumirea şi 
adresa 

rr1tular ............. 
Sot(sotle ... � .......... 
Rude de gradul 11) ale
titularului ..... ; .......... 
Societliţi comerclale/Persoană 
fizică autorizatli/ Asociatu 
familiale/cabinete Individuale, 
cabinete asociate, societliti 
civile profesionale sau societlitl 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizatii 
neguvernamentale/Fundatli/ 
�sociatii2)............. -··-· - .......... -.-,., .... ·- . ··-·--- .. -

Procedura 
prin care a 

fost TipUI
încredlntat contractu I ui
contractul 

. 

.,. . < -�,-O < -•••-• .. . , .  • "'·V "·""" .. ••• -•• ..... .

Data 
încheierii 

contractului 

>--· ... 

. . 

Durata 
contractului 

. . ---· 

Valoarea 
totală a 

contractului 

··--· ···-·· --- ·-·.......... ,_,, 1> Prin rude de gradul I se întelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
detinută, titularul, sotul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la pct.
5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreună cu
soţu[fsotia şi rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent
de modul de dobândire a actiunilor
Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate. 
Data completării .... \. ,\-�Z4, 
Semn�tura ______ - -------


