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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata PAUNA CORINA ELENA, având funcţia deREFERENT la PRIMĂRIA 
ORAŞULUI BREAZA, CNP. 2681229290575, domiciliul in orasul Breaza, str. Unirii, nr.2A,jud. Prahova 
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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Breaza 3 2012 2500 2/3 
Mostenire/ Pauna Florinei 
cum arare Vladut 

L-----------�------......_ _____ ..__ ___ .......__ ___ .__ _____ _..__ _____ _ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de
teren uri extra vi Ianc. dacă se află în circuitul civil. 

*'.:', l a "litubr" 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. 

Breaza Mostenire/ Pauna Corina 
2 2012 170 2/3 i cumparare Elena 

I Breaza 2014 78 1 cumparare 
f--··---------------------+------1-------+-------t----+------+-------
i-

i--- -- -----------------;-------+-----t-----+--------t-------t-------

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

* Catc�oriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
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6. Venituri din activitiJţi qgrict>le····· 

.6.1. Titular 
r---- --------------------+-------------t-----------ţ-----�

; r--�-----�----,----,-:-;1-"".""Tc--::-�--=--�

j Cine a r�li!it"��!!1k)i :f;t:ff.,.
: 7. Veniluri din premii şi din jocuri de noroc 

i7,l. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

, 8.1. Titular PRIMARIA BREAZA 
·-------------------------t---------------+------------ţ-------

CARD VACANTA 1450 

' - - - - - - ·------·--·------1-------------+------------ţ--------

,--------- ----------------+--------------+------------+-------
. 8.>. (\1pii 
._ ________________.___ _____________._ ____________._ _____ _

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 

Subsemnata PAUNA CORINA ELENA, având funcţia deREFERENT la PRIMĂRIA 
ORAŞULUI BREAZA, CNP. 2681229290575, domiciliul in orasul Breaza, str. Unirii, nr.2A,jud. Prahova 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1l deţin următoarele: 

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

llnitat�a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau de 

ac iuni 
Valoarea totală a părţii, 
sociale şi/sau a acţiunii 

- - - -------------------+---------+---�---+--------

I. I. ..... -
t"'··----·--------------------------+------------------+---------

Unitatea Call.tatea deţ,·nută Valoarea beneficiilor 
�-----------de_n_u_m_i_re_a�i _ad_r_es_a_------------1--------------+----------�
, 2.1 ...... -
·--- - -·- --·--·----------------------1--------------+------------
! 

5. Contracte, inclusiv cele de .asiste�ţă,Juricltc
; • � .; -, . . . ,,"--· ·t"·· � ·�l 

, sau demnităţilor pu�li� fiJl. · · ' 
1 unde statiik�ţt,:a'' 'otti.tdrf{\·

I 5.1 &nmrudeoontll.lTft'.,�Ş 
I atai 
1 Titula- ........... ·-

lrsiutaro Ciil:11ă: 
o:n.nmşiocma 

MEMBRU 

�-. -..... -..... -.. - ·����-+--��--+-��-+--�-+-��--+-�-+-�-

Rld:d:gJaUl 11ak:titulcrului .......... ..

! �x.itlJu11�ifl>u�fvkăaJC117-&t'A�
fcrn��ro'l 1tiruc nlivi.lwl: uniroe1Hrite �
eh ic J1n1e-it mleiln 1 � eh ilefltlfi!aimwru
1�\bc lil'lll1ă1.ae1.�ăpoi..,qade8\rog
c �,v,ţii 1�mru1ab'Fuili,ir A� 

_____________ ___,______ _,_____ __.______ _._____ _.____ _

l'!·in ru.lc d,· .i:.r:itlul I se in\Clcgc ptirin\i pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
Se \ nr Ul'dar,, numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul l 

.11)•,i·,, ,i1111.ic1c. ;1�i• cu1n ,unt dt:linitc la punctul 5. 
Prezenta declarnţie 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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