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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Ionescu Cristina având funcţia de consilier superior la 
Primăria Breaza, CNP , domiciliul  

propria răspu
cunoscând 

ndere că 
prevederile 

împreună 
art. 

cu 
292 

famitia
din 

1) 
Codul 

deţin 
penal 

următoarele: 
privind falsul în declaraţii declar pe

BI.Bunuri imobile 
Ell.Terenuri 
NOTĂ: 
SE! vor declara inclusiv cele aflate în atţe ţări. 

Adresa Sau Zona . C t . • . Anul , S f � ; a egoria : dobândirii upra a�a 
1'--··· 

I 
Cota-parte i 
-----�--1

Modul de 
dobândire Titularu12> 

* Categoriile indicate sunt: (1). agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) tuciu de apă; (5) alte
categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
El2.Ctădiri
NOTĂ:
Se vor declara inc;:tusiv cele aflate înalt� ţări.

Ad : C t . • : Anul S f ţa C t rt f. Modul de Tt I 12> resa sau zona , a egoria . dobândirii • upra a o a-pa e , dobândire I u aru 
·-·--·--·-----l 

... --------
! 

--------- I 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
comerciale/de producţie.
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.
EJII.Bunuri mobile
B1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

l\laţura.=���:-r_��- Marca ·----�--- N�. de bucăţi ---,-· Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
L--- Autoturism ___ , AUDI A

6 -- -------- .. . .. ... . i ... _ -- �- _ 20Q6 _______ ··--· _1/2 c-�. - ... _ 
!1-'·--·--

A
·--·�-��

.
-.\��

i

;�
m

. __ ·:�---_·Î,... FORr

i

FOC(.!S ·_-:�::t_::·��----�� 1 �--·-·· --·t· ____ 2004 _____ ... -···- 1hc�v ____ _

I --------- '. 
. -· .. -• . .  ·-. . . ...... i. 

-
- . ·-···· --�--- - ··-- --- -·· 0 - --·-··· · · ·  •••••• 

El2.Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii 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 aftă sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 

,---- Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
i 

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

Natura bunului 
înstrăinat 

BIV.Active financiare 

Data înstrăinării Persoana către care s-a Forma înstrăinării 
înstrăinat 

Valoarea 

B1,Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom1s1re şi 
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de euro 





>----------------

r4_.2_._S_oţ/�s_ot�ie _ _____ �----------- -t----------------+---------

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

--------------------------�----------

1------------ +---------------+----------------+---------------5.2: SClt/SOţi� 

2· Venituri din activităJi agricole _______________________ _ 
6.1. litular 

6.2. Sot/sotie 

7. Venituri din premii şi din iocuri_d_e __ n_o_ro_c __________ �-----------�------------
7.1. Titular 

7.2.Sot/soţj�_ ------·---· 

-·---------------t----------------+-------------t-------------7.3. Copii 

�. Venituri_din_alte_surse __ 
.!_1. Titular 

Ionescu Cristina 

8.2. Sat/soţie 
Ionescu Adrian Constantin 

8.3. Copii 

Bugetul de stat 
Primăria Breaza 

Indemnizatie alegeri 
Vouchere vacanţă 

SOl"J'!�-----------,.. ----

Alocatie 

2662 
1450 

4725 
----

2394 

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

Data completării J';ţ.o�l 2o2-J 

Semnătura 



DECLARAnE DE INTERESE 
Subsemnatul/Subsemnata, Ionescu Cristina, având functia de consilier superior la Primăria 
Breaza, CNP domiciliat în cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

/1. Asociat sau acţionar la s. ocietă 
.. 
ţi comerciale, companii/societăţi naţionale, in

.
stituţii de cred. it.

, grupuri de interes I 

Î
conomic,_precum._şi_membru în _asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguverna

1
m

.
entale: ___ -

� ______j 
U ·t t 

� 

Nr. de părţi 'v I Iv v ·1 ! _m a �a Calitatea deţinută I sociale sau! a ?area_ tota a a P�rt� ori 
- denumirea ş1 adresa - l de acţiuni 1soc1ale şi/sau a a� 

t!: '._'..'.'. --- -���=�:����--· --�---�- ·------- _______ ::��=��� - -- ·-- ---- - -J:�=�-----·-t:: ---=: . - -- - ·: - - -··11
12. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
�ociaţiilor sau fundaţiilor ori _��_altor organizaţii neguvernamentale· 

� Unitatea 1- cairta.i:ea.deţinu� -T-valoare.1- 1 

- denumirea şi adresa - l beneficiilor ! 

:��;��""' �i:������" ""'"' ăsoci,�i,o, ero1es,ooa1e ,,,sau ,,,a,ca;., · · · �-�::��- - - - - � 
3.1. Membru·Sindicatul uACTA NON VERSA" Breaza 

- �
3.2 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic: ____ _J 

�·-������-------���
----��
-:_--
-
-�--�
-
-���--
-
-����-- --������--������ --1 

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din 
fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar: 

. . Instituţia 5.1. Benef1c1arul de contra�: contractantă: numele, prenumele/ denumirea d . . 
şi adresa en;d���a ŞI 

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul 

Titular ..... ... . .. .. ------ -----
Soţ/soţie . . . . . . . . . . .. . . ------ -----
Rude de gradul 11) ale ------ -----
titularului .............. .. 
Societăţi comerciale/Persoană -·- ------
fizică autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, socieU!ţi 
civile profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organ iz a ţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii2) 

Tipul 
contractului 

----
----
----

------

Data Durata Valoarea 
încheierii totală a 

contractului contractului contractului 

----- ----- -----
----- ----- -----

---- ---- -----
----- ------ ------

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

detinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la 
pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe actiuni la care declarantul 
împreună cu soţuljsotia şi rudele de gradul I deţin mai putin 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 complet� ��.._o.$" 7-o'2....f 
Semnătura 


