
Nr.\\ } l2 .OS-�2\ 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

SubsemnatuVSubsemnata, DAVID MADALINA CORINA , având funcţia 
de CONSILIER SUPERIOR 

CNP 

la PRIMARIA BREAZA 

, domiciliul  

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

*I) 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.

Adresa sa .. �pa Suprafaţa · · �:! M�lll!c!le 
do�l: 

1ritularul1)

* 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. 

Adresm sa� ron, 
Breaza,Al.Parcului,nr .1, bl. 7 ,ap 
.6,et.1 1998 59 

! 

1 

MO:<IUlde 
"d�i: 

cvc 

DAVID 
MADALINA SI 
DA VID LUCIAN 











6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul Sull"sa :ve:r;inJullul: ·Selrv!cltnD prc:sţmt/ohlectul J Vemtol Ml!lmll.
:,,,� 

�; ,.�,,,..,.;;_ f":" -,� .. -- ._···-�:",r _ _.,-.:.,,.,-.,,Jlf/'-'"''-'.Y:.'f „NJHU� fllr.esa generator HE veuît �a!_ 
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

DAVID MADALINA VOUCHERE DE VACANTA 1450 

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii 

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

Data completării 
12/05/2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, DA VID MADALINA CORINA , având funcţia 
de 

CNP 

CONSILIER SUPERIOR la PRIMARIA BREAZA 

, domiciliul  

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1.. .... 

CalitatCţl deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

e · __ .fii.lt- � , i.�, i .{",ţ,fe1 'tt _ 1 .. . . . ... ,
egiilor autonome, ale compa11Îi1@1•:1'$ucb_!tăţib:�r JmJimmlt-? iii� i�titntiilor de�redit, ale grupurilor de'îite •

2.1.. .... 

Unitatea 

, l .... , , , , ·1�;

- denumirea i adr�s.ll -
Calitatea deţinută 

3.1 ...... SINDICATUL ACTA NON VERBA 

4.1 ...... 

Prooo:lura pin 
careah.t 

1 

Data 
înreiaii 

Valoarea beneficiilor 

Valoarea 
tcmlăa 



TrtuJar ............... 

Scţlsoţie ............... 

Rooe de groou111> ale titularului 
............ 

Sociemti ronerciale' Penmnă fizică
autcxiza1ăl Asxiapi finniliale' Cabinete 
imividuale, cabirX;te aoociatt; metăti
civileprofu;iooale smmemp civile 
puKS.iooalew�limi1alăcare 
desÎŞ}alăpofusiadeawatl� 
nPOI- ·etFundatii/ A . .. 2) lln � 

demmireaşi încredinţat CXl1lra:tu1ui cmtndului 
ooresa CXIJtra:ru1 

1> 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 
12/05/2021 
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