
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, FRÎNCU IOANA RALUCA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA BREAZA5 CNP 

2851119295899, domiciliul COMUNA BREBU, SAT BREBU MINASTIREI NR.773, JUDETUL 

PRAHOVA5

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.

BREBU 
Curti -

2018 
constructii 

BREBU Arabil 2018 

BREBU Arabil 2018 

800mp 3/4 
Certificat de 
mostenitor 

%din444mp 3/4 
Certificat de 
mostenitor 

400mp 3/4 
Certificat de 
mostenitor 

Frîncu Ion - Andrei 
i Frîncu Maria 

Frîncu Ion - Andrei 
i Frîncu Maria 

Frîncu Ion - Andrei 
i Frîncu Maria 

* 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. 

BREBU 

BREBU 

Casa de 
locuit 

Casa de 
locuit 

2018 

2018 

� din 114 mp 3/4 

92mp 3/4 

1 

Certificat de 
mostenitor 
Certificat de 
rnostenitor 

Frîncu Ion - Andrei şi 
Frîncu Maria 

Frîncu Ion - Andrei şi 
Frîncu Maria 











7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

FRÎNCUIOANA-RALUCA PRIMARIA BREAZA 

FRÎNCU IOANA - RALUCA PREFECTURA PRAHOVA 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

FRÎNCU MARIA - ANNELISE AJPIS PRAHOVA 

VOUCHERE VACANTA 
PRESEDINTE ALEGERI 

2020 

ALOCATIE DE STAT 

1450 LEI 

2450 LEI 

1988 LEI 

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

Data completării 

13.05.2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, FRINCU IOANA - RALUCA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA BREAZA, CNP 
        , domiciliul ,  
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

�};;/::\r.:_;::-',�·: ·!' "···::.: ·, .. :;·;;, I ;:!;1f:!·;··:�/{,t:::','·.·�;'}\·�·, tJ/� ,i'.:/�:.;::-�?;,;.a))}\!};:;;}::;\'\/\::'.;
i
\.i}/1//:�·C;: '; 

.1;;:::,�:?.d.Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... - - - -

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

1!':· .. \?f·:::/}·/·-�:�:.:�· ... \::::\!.:: ;-</?1,i}�':··-�·;.:;,;:.>· ?i_!jr({�i.:: .:!:i.�,�-,; .'.\i,�:-.· i1'./�::.-:.:1�·:/:):: ��',.tr>..:::1;://·:.;·. ·:·�r:· � :/��. ; ': "',,ll „,i� ;, .. a1 f ., �",,�} ;,:,: ddd' ':-.·.; rq,.�. 1'•'.,, ��,:.1; �f-· :d � lli ·'{ .. ;�1�·�l· ,�·. I' •, 1,t,_ .. ţi : ' 11 11tk.J'. 1,L ·•'H·· I . :: 
1:t:. �·_.,·. ;� ,-r� � :.t: :-:" (� ·.� ' ... � ! 'Jr! r :I J�·;· �-./ '"';' ���ţ.!;� }/n)�.,.;\ I" � .. ·/�_ ;.�"ii. ":'i·:::t1J ::· ::.:.. .. �> �-. ,.' �.: :J;-7:�:.·. ! �V� .... ::'/. �: �. l.f.tf' "�:\ ">j .,., \.; : ;;,:,,::�� ! � J��J} Z, •. :·,, ·�·:r i�.t, :,;:,4

ţt,,,>1'l1i",,1i� • .  "·n .. "'.�··· :,·r;� ',o1.1:,, !�·,�l ,�,r���1; �,(,J q, ,(�'( ·!'·)d'Jl1;.q·(,,,.,·� '-'il�.)lf'' -ţt·• ,JIii. �t:�\1 ·,..,., :·"·i �-;,..,oo,,.'\t'�, � .-:-t--•>t,l'� ',•,,,.,-,} ' • .,,,',,.,. ••• �._ • .,\- ţ, �!: .. ••, .. ,•'•li�, i•:\ ;, ,, ,'.!., :i•-.• '",..,.,.�,., ,. •.>1·•,�'l,;,tţ';'-\.;:,, ., .... ,-.�i.. • ,,.,�,.,. �'••• • : "',Î.'-.,""'1"$ai'i<;i,1,�,,,;.:C,.!','�\: \\ 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... - - -

- - -
- - -
- - -
- -

f,:!\ i"� .. -�;;Zf:-t, .,\, ... : .. :;�"'� ;, ,� ·i :.:: • � ..... , ,.:·1:�.-:.:.1\. ... F� "_·, ._ 1�',. .... ,. � • .:�;:,"''.f:,..::,. � • . .; ,. :.i't':\':{'.·' .,j 1:��7""":, ;�: ·::·�· '-;·� ... ;'--,·.�:.:�.,\i-::·�;;�• .... : .. : :�
:-fi:J·i< 1 )] :.:: .. �!�\;, i ,Jr.,�!::·. •.1,: t����: :! !"����t._; �='-=-' tt)�JJ.�)tî:J i�!}�l! �·( .. ,�ii} .�1�1.1:..�� :: t: .� D-t-·. \l 11.:.:11ţ_•) s��!.,,.J.;���·tlb, · ;::. ;,� ; ; · .. ;: ţt{:�:·..:� .-:� �:.·· '40: ... �· 'ti� ,, 

3.1. MEMBRU SINDICAT ACTA NON VERBA-PRIMARIA BREAZA 

4.1 ...... 

1 



paunele'cknumireaşi � antra:lantă: carearot cmtra::tului încheierii crntractu1ui totalăa 
denumirea şi fucredintat cmtiaiului 

Trtular ............... 
- - - - - -

Soţ/!Oţie . .......... ·-
- - - - - -

Rude de grajul I'J ale titularului 
. . .. ....... . - - - - - -

Societlp cxmeroale'Pmnmăfizică 
au1007.a1ăl NDciapi familialei Cabinete 
individuak; cabm-e lfOOate, mffiiti 
civileporesiooale !ml� civile - - - - -

poresionale ru Iăsp.lrrl:re limnată care 
�pofusiadeavcm/Organiiaţii 
nP(JI • ·�· 'R "e'Fundapi/ As:ldatif 

t) 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. 

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

Data completării 

13.05.2020 
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