
Subsemnatul/Subsemnata, 
de INSPECTOR 

CNP 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

CHITU MIHAELA , având funcţia 
la PRIMARIA ORASULUI BREAZA 

, 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.

BREAZA 3 2003 

BREAZA 3 2003 

BREAZA 3 2010 

BREAZA 5 2003 

1422 1/2 

735 1/2 

463 1/2 

17533 1/2 

MOSTENIRE CHITU ELENA 

MOSTENIRE CHITU ELENA 

SCHIMB CHITU ELENA 

MOSTENIRE CHITU ELENA 

* 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. 
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7. Venituri din_ pre.mii şi din Jocuri de noroc

. . . . 

7.1. Titular

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular TICHETE DE VACANTA 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii ( 

/ 

/ 
/ 

/ 

1450 

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

Data completării 

l4-. o 5 .2021 

6 

Semnătura 

 
 ......... . 



Subsemnatul/Subsemnata, 
de INSPECTOR 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

CHITU MIHAELA , având funcţia 
------- la PRIMARIA ORASULUI BREAZA_ 

CNP  , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

�,1; �o�(aî:�sii;ii·;ajµqriăr 'lif (s'.Qctffifî.'.'��qt:etcj:�l�;;·comiânii/$9,'if itift :i�t(olfăi�tfn�ţitµţit �di:.· �vean� 'gfiiîpu:rtrde 
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Unitatea Calitatea deţinută- denumirea şi adresa -

1.1. ..... ---.. -

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

r:�·:·::.��f�ţ�â•,ttt���l�fj(�::nft���Jf jll�-;�.tipill!�t�e.;�ld�ţ��ţ�::;il ··�tfnJr.o{�l�--ş��letţJJ1<>ţ''.�Q�:ijţ��I��. -��!,
"f�gplo.r. ��t0,Ji9mţ; �Je cd�pa,n�,l�r[şod�ţăplb(p.Jt;fţ�*Îll't':�fe ]1j�ijtuţ·fil�ţ. (\�· .Cr�diÎ; aJ_e'grup11rj{o'r tfe ,;tn1e:f(lS 

.:�cbfiomîc; �le.as9ci�tli111i�sliiifund1â:fiifor.,,iri�'3ltf�âltor.·,<1r.ga1dzâtii'nei:tu,v:erii3mentajfo:f� ;, .. /;.{" .. 1�'_ .. • .) ,; ,,-1':ţ.,;_ 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. ..... --� 

·' 

,itt .. Calîtateaae·membm în �âdrur:,so�fatiildi·:l>tofesioÎl'ale:şVs�u slndicale .... ,,..; ,. . ·:, · . .,;, . · ..... -il .... ,..1,
3 .1 . ..... SINDICATUL „ ACT A NON VERBA" 

_/ 

,· 

:f1.�<>n.ttach\ .i,�1usl�,}�le;4e·· asistenţă. juridică.,. 9-ohsult�riţă)urjdţ��� iconsulta'nfă. şi civ.ile, '.9'hţî�-u.te orl .,flât,e·
'Afi;d.eru'Jare' P( ţimpul .ex�,r,cităi;îf.fwicţiil.or, m,a.ndăt�Ici·�, Ş�J( ,demnităţilor•publieţ� �n�nţate·· �ţ Ia; �ugţţul"'�e ·. 
\tat,:tocar şi �hi fonduri externe' ori îricbeiate cu .so�idăţi comercia.le·.cu 'Capital dţ stat sau un.d.e ·statul �s.te 
' \ � • . · 'f • • ' ' ' ' ' ' ' t'I)., Y". actionar m�doritar/minoritar: ,.. · · · . ·1 • 

: �. , 
- , � ·-- , • 

5.1 Beneficiarul de contract: ntnnele, I Institutia / Procedura prin TipUl Thrta I Durata I V aloarra
" '"' ele/clenumireasiooresa contractantă: careafost contractului îocheierii co11troctului totalăa 
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. ' 

Titular ........ ....... 

Soţ/9J�e .......... . .... 

Rtrle de gradul 11) ale titularului
············ 

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii fumilialel Cabinete 
irxlividuale, cabinete amare, metăţi 
civile profesionale saumetăţi civile 
profesionale curăspumere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organi2aţii 
neguvemamenralel Fuooatii/ Aoociatir' 

denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

,-·--. .. . . 

contractului 

. . 

·' 

- .... , __ , 

.· 

contractului 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 

t4 . os. 2.021 
..................................... 

2 

Semnătura 

.


