
. 
PRIMĂRIA ORA�ULUI BREAZA

REGISTRATURĂ Rus 

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 14 DATA \2,cs.202.1

Subsem.natu!/Subsemnata, 
de Q.orJ ţ, \)· c R. 

'rULCÂ i.AU_lqţ t1; HÂ'GţÂ , având funcţia 
la p RJ t1 V't RJ A t1flG'1 Y-1 

CNP  ,domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţni, dec!ar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1) deţin următoarele: 
* 1) Prinfamilie se înţelegesoţul/soţiaşicopiiiaflaţiînîntreţinereaacestora.

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

A'.'dresa sau �a C�or,lairr Anul 
dohindml ' ,  '·',:-', , '  .. ' 

Suprala fa 
Cota- Mod.iii de 

I Tituland,1)
pade dobilldire . 

a 

RflEAM { 29fJ-J �i /CO/o Qi/C. f-�1l' .dVOI.( 

.-

.,,. .�

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.

Adres• sau� ,p�oria* 
Anul 

clo�âl\4:i.rlî 

f!:,{lfA-� 2.. 2.s)J)/ 

Supnlfata Cetl• l\foduJ'de 
'Iîtu.Jamf1; 

� dohi'ndire,..,

q_o )CQ� Q _ _i./(_ f='.�.st • , 1...1', � 

....._ 

v· 
···--·

* 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 agricole 

6.1. Titular ' :;, 
... �·' 

.,,,,,,..-� 

6.2. Soţ/soţie /
"" 

-·· 

Ciae • ,..UUtt wniîiil Snrsa vfflitulul! 
Nwn:�adnu 

7. Venituri din premii şi din Jocuri de noroc

7 .1. Titular �- ") 

.• 
.,.,.,.,

I" 

7.2. Soţ/soţie 
- ·'

/ 

7.3. Copii 
c__- ---

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular tuLCA ( vcîAR.t-2t09 _?!)'<o 

j JuJ.(l)1 � t>.A r1P;01J R. Roi c; f2_ 
8.2. Soţ/soţie l tiJFi 11.ÂruA g�Ati:J 
'î-uu;..A- n O,n) A 6'J --. .A-

8.3. Copii Ll 'WM J A ui_cA-,; c A..c �,A-, Ai/ 
I ( " 

Servidw m::estatlohlectul \'r6iiht[·ţmMi,! i 
devţnit Îlll'lr&.tt 

PQt.�€�rSit �e=C,1 c /22) 
1-

/J(MJI �R..oK.cR :192.Q 
Jou c_;,1,�� \/Ac.AtJ/4 /4,fO 

r 
7'1,o -· <-1._-

li ..s. 41Tg' 

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

Data completării 

.. .. !. ţ ... f?.?..; .?P.. �- .... 
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Subsernnatul/Subsemn,.at� , r, de CPrv &! u t.. !J..
CNP 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA
REGISTRATURĂ R�

NR. l 4- DATA t2,oS.2.o2J

DECLARAŢIE DE INTERESE 

�,-,J 1 r ÂI .  1t „ h� �i H At� _ L.JJ-...ţ � lY':1 _ � _ /) /\.-/A ?,.., , avind funcţia
ia w rv� 4 '.l. 'a:"1i" L!! 

1 , domiciliul 

( , I 

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

'J;:l.�'�lrl-���fi 1111Sî� m,tîtsţii de ttedi1.1nupm clec.� ecnaOiD:Îc. pl'eaml şi Wemb1 
: .... . • .,... .,, ....... , ,·-- ·"'* ... ,.�. ,, . , ....... , . . �· '.' ·.· ; .. .:.. 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a părţileCalitatea deţinută sociale sau de - denumirea şi adresa - actiuni sociale şi/sau a acţiunile 

1.1 ...... -- � 

_,,....-·---
.. -

c__ 
·l'l, ' .. - , /w;. : .. _ ·· · ·. Jii . _ . � · ·· - ' �\ � � , ;_ � f1 coatrol �� �IIDr cmne(clm�. �t �Ubîr 1111tonomt,._ 11 

�._P*i�iifoii' naţionalt. de ln!fitiqiîtor .re cRcltt. aJe JTUpurilQr de illlfffil eco11amrc. ale asod1ţil1or ,au fl01d'1(lllor orr ale allţ 
t'.t,. , --, 

� I 
Unitatea Calitatea deţ inută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -

2.1. ..... --

C-. 

tH •._•.,.•t,�·- I. ·� ·-. -- . .. r� l ' 
3.1. ..... �; N ""' � u A-

l,t 
�ft t-JC?N v't:i�_RA I 

�;«
..5

1: 
-·a��fft: - .. · - . ct� CÎÎllldlÎUre:, •IÎllÎÎllhb'ue şi conlro1, rdribuhe iau neRtrlbultt. dtUnut,t -rn �drul 1t.irildefor pollt1&!

.,_ . .� ·- . .. • • · nollik 
4.1... ___ 

c::::=_ .. 

,·s.:,con�e/:.:'.�:�::"..:..'-· Mth'âsi�tl . . - t • . . . i111"*1 chfte,��0.- �fa tihifâ'�tîriim�hhi�rtttlrît fubCiiflot;·biiÎidiit�1. 
�sau .tema1tiţilor publice liaa�tat.e de tă �getal de at, lecal ti din fonchtrl nteroe ori indaeiâte cu •ocietiti com,n:iale c11 capital de litat Îi 
�liu.®aata.l•k.· • - .. • . r./: ,'• ·;, ; 

5.l&relmudeumrtl'l.llff,� �� 
I\tmbaJJitarea Dmhhm lliaa Vammttiii 

IDeil dnmmiŞIDeil htlmdiţt Tlp,llcnilmdui 
ODl3tJh:i a:nta'lllU a:nia:1ului 

aJiiatj 

Tltub' ............ _ --.. 
"") 

�---------···- ,· / 

__.,.,..,,..�·
Rlrede�I11ae1itumi.ti - - -_. _______

.,,,....,.,..,..,-
.,/ 

�cr:rmciw'Peramifiziă11t:riz&V � / 

milm'�mvfull;Cctire� � V/ ciwepom:nik:w�ciwe�ai 
raµmrelimilaăare�µomi.refMXIi/ ( 

··-·-� ,.--
���� 

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. 

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

Data completirii 

· J.2. .. .o5 ...... 2921 
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