
DECLARAŢIE DE A VERE 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA
REGISTRATURĂ 'Rus

NR. l'5 DATA 12.os,Q.02.J 

SubsemnatuVSubs�m.nata, M)/!}/<.oSUfV Ci)R.J'NIJ .- EtE/1./,P.. , având funcţia 
de (Jf)N 51 L)E-Je_ la f/?IMIJ-�'11-- CD�â/ Î ,M.Bf.ţtf ,
CNP '

, domiciliul 
r 

, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul pel!lal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 
* 1) Prinfamilie se înţelegesoţul/soţiaşicopiiiaflaţiînîntreţinereaacestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

1, Adr.eJ• sau ana Categoria* Anul 

dobindlriJ 

/ / /' / 

/ / 
/ / /' 

/ 
/ / 

I" 
/ 

fSuprafata I �: 1 
Modul de
llohlndlre 

/ 

J/ / 
/ 

_,, / / 

Titul .;,) S"it1--

// 
V 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) altecategorii de
terenuriextravilane, dacă se aflăîncircuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, încazulbunurilorproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iarîncazulbunurilorîncoproprietate, cota-parte şinumelecoproprietarilor. 

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

Adreşa sau zona 
Modillde 

dobindirr 

* Categoriileindicatesunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţiicomerciale/de
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, încazulbunurilorproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iarîncazulbunurilorîncoproprietate, cota-parte şinumelecoproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1 









6 Venituri din activităJi agrîcole 

6.1. Titular 

;_,...,, .. 
6.2. Soţ/soţie ----

_...,..._ ... ..,,,... 

Cine;a realizah,eni ... I
Suna wnliuluE ·•. Strvktll[prestat/obiectul Venf.tjirti"'J»�I 

!' Nlime. adrai l 2euerator a -veott Înt�f: 

7 Venituri dm premu şi dm 1ocur1 de noroc 

7. I . Titular

7 .2. Soţ/soţie .. 

.,,,. 
;,"' ..

.. 

7.3. Copii /.,.,,.,.. 

/' 

8 Venituri din alte surse 

8.1. Titular Pi) r>ui hlf- I.J /lG1--/#f v t'J li CJt ei!.-t vkl/,J?J ll/tio lo!

PU�NÎe �'s ' IE "o 771-,f.e l:U.5 tei' 
8.2. Soţ/soţie I , 

8 .3. Copii/w/J R.cl LIN C#JJY/fN A-1PJ� - ft.4-ltov4- AtoCln'7 'E- l',e .r'ilfi Jl?J B4 l6' 
'\) (J I �:.+-

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

Data completării Semnătura 

li.� o5. QoPJ ······························ 
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S
ubsemnatullSJthAemnat,1 J� 

de vu N 5 t u Cfl._.,

PRIMĂRIA ORAqiULVI BREAZA 
REGISTRATURĂ Rus 

�R. 15 DATA l '2. ,c,5. 2a.2.f 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

ool5flo5 l4-l/ r::sf!mk.N(t- � . Ll&:A ,avind funcţia 

la . if /U lf- O '1!Jf. W I /!; fC,{.3Ţ J:!}-

, domiciliul 
I J 

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

�!: . ·.�.,,. 
: 
-

�-- - ··..:. -·· -i·.:�-k.... 
. � 

,., 
f' • ;-.�.:..... · ... 

'.' -.:• .. _, 
••tlo••� iutlluţU de CRd1t. gTIIJl-.ri 1k fnt� e-coaomtc. prmnn P"llle,P�... 

1.1. ..... 

•' ,_. 

... ,, 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

- -----·· _ .. -····- -- . "

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi Valoarea totală a părţile sociale sau de 

actiuni sociale şi/sau a acţiunile -
-

� ... . :�•.- ·. · · . )J;·�..ut··.u-· · · · . · · · · . 1i comral .1e socletllflor comtrdale. ale ifl'.llfpr 1utq111-.D1e, 

:�� mlţt�ll� •f� lnltllUfHIOr dt tffillt. ale &J'llpBrilor'de lateru ecooonnc. ale uodiţiilar tH fadajil!Dr orl alt Dit
·:- . ,.. .. . " · ..

Unitatea 
- denumirea si adresa -

2.1. ..... 

.-.;.-,:..�· 'A • 

3.1. ..... 

_ ....... ----
-C<. ..... 

SlN () ,' C/fftl L 

--
• 9 -0!!_ :'- _il: .. 

.. tf-c1ll- NotJ., 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
�-

-. � n, ..... , ·-
vEelJE,., 

�- ., •.. - •'• 
: __ ... 

.. � ..--: ··1W·��"a"'iii{i;ir.�1i' ai11triiL r-milmîteia.11-n.eretrib� �e imnrkuJ p•dfdl!liir pollti�- ... 
"::-5. 

...., .... .. .. ·- -'1:t..t...f 

4.1 ...... 

:s� ·· tmte,·mciuffv eiie'..tt·.-��jm4îic(" diiiiîi&iiii mw; �- �-'fa .i�iuiâ"re în· tfmP11fe"lerc1UAI lmni.-'iiîio-f;· mna�11
)N demnltlţilor publice ti�llţatţ! de_ la b'3etal de atat, local fi dÎII to.dari extenie ori îndieiate Cil societiţi i:emerciale eu capital de stat 1iJ
• ·:. • • �-·· ·  • ,t • ·,. "' 

s.t &relmtirecxmatrum;� 
mffl 

TJDJH" ........... ·-

� ........... --
Rid:a:f9'!rli!I'lii:1i1lirului .......... .. 

�r.x:nrn:ilb'Per.m»�� 
nnmb'Qiim:mv:i.i.m;atirt:!Hrir, � 
avfuµo�Sll�<:Ml:�Ql
rap.nm:liill!Ecae�poisla:fMXI1/

��� 

.ln\taţiaw1iatrc'i: 
cbunimşmffl 

� 
/ 

Pnndra)lÎlcaea 
nt"rmmţi T]Jllianr.miui 

ama:!ul 

. .--------

ll Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

Waîtmifrii D.rim Valmatd. 

aJira::lului anrnh aJira:n:mi 

�··. 
-·--- -' 

-�-
.. _____ ..... 

2l 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.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potri vit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet a1 datelor 
menţionate. 

Data completării 

. .......... ......... .. 
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