
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata PICAN MIHAELA-ALINA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la 
PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA, JUD. PRAHOVA- S.P.C.L.E.P.-BREAZA, JUD. PRAHOVA, CNP. 
2780630290576, cu domiciliul în oraşul Breaza, Int. Narcisei, nr. 2, jud. Prahova, cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 
împreună cu familia'> deţin următoarele: 

'' l I l'rin (un iii� se înţelt!ge soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
I. Bunuri imobile 
I. Terenuri
'.\IOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

BREAZA, JUD.
PRAHOVA 3 2007 384 1/2 VANZARE

CUMPĂRARE PICAN ION-1/2

* Call!goriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de
t,.Tl:nmi e,travilanc, 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. 

2 2007 L
JRJ-:AZA. JUD. PRAHOVA 

1
BRLA/A. JUD. PRAHOVA 2 2016 

90 

108 

1/2 

1/2 

V AN�ARE- PICAN ION-1/2CUMPARARE 
VAN�ARE- PICAN ION-1/2 CUMPARARE 

t-----·--·�---------+------+------+----------+--------+---------

L---·---------+-----1-------+------+----+-------+---------
; 

'----·-··--�----------'------...._ ___ ___.. ____ ...___ __ __._ _____ ___. _____ _

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţii.!. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1 









�-· ������-+--��--�-
�-2. SoVsoţie I 
6. Venituri din activităţi agricole . '':�-:�;:::'·· ·;>,};;}::.��\i�f�1:f �ti������-�tt:;;�?;:;:· .: :��': 

�).1. l"ilular 

L-�----������--4�����������+-��������--4�����-
! 6.::?. So\/so\ie
•·· -· -· ... ·····-···-.. -· --··-·---------------------1-----------------

7.1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. l'itulur 
.--·-----··------------+-----,:,----------+----------+-------

: PlC\N Mll lAELA-ALINA PRIM RIA BREAZA, JUD. 
PRAHOVA 

CARD VACANŢĂ 1.450 lei 

8.2. Soţ/soţie 
PICAN ION M.A.I. CARD VACANŢĂ 1.450 lei 
8.3. Copii 
PICAN RAUL- TEF AN 

ALOCAŢIE DE STAT 2.200 lei 

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

Data completării 

....... !.�; qş_ . . ţ o/! ... 
.............. .. .
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata PICAN MIHAELA-ALINA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la 
PRI!VIĂRIA ORAŞULUI BREAZA, JUD. PRAHOVA- S.P.C.L.E.P.-BREAZA, JUD. PRAHOVA, CNP. 
2780630290576, cu domiciliul În oraşul Breaza, Int. Narcisei, nr. 2, jud. Prahova, cunoscând prevederile 
art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere: 

: l. Asi)dâf%si1tf (c 
1_ i_n !!_SOCiJ!J!!, {tin�a--� 

Unitatea 
- denumirea şi adresa� Calitatea deţinută Valoarea totală a părţii,

sociale şi/sau a acţiunii
Nr. de părţi 

sociale sau de 
ac iuni . - -- -- ---·----·-·---·-------------ţ-----------ţ-----.<c----ţ--------

1. I. ..... ·---·----�----·--------------------ţ-----------ţ--------ţ---------
! 

. . -

:u. SINDICA TUL .. ACTA NON VERBAM" 

ti: Calitatilă ·ae.:,�:ri·lî'/j(,\ "•.·'
:_ funcţi3dejinută şjden)L�i�a-�:�·':a""" __ r,ţ'-'---; �=-�� 

j I 

, 5. Contracte, incl.usiV i:,el1 de 
! sau,de.mn:aijUlit ,pj -- · · -

uil(Je şţ,tdl �- _;.Îl, ··

15.1 �reWiratruint;�nirmş
llln.'xl 
Trtul!r. - ......... ·-

� ........... ,_ 

, Ru:eregra:1u1 r atetitwuui .......... .. 

MEMBRU 

" -- -·-- ----.--.. ---�------+-·------+-------------------1---------
So-,.'rdfltiumnilb'�fi:zică� A.<n.:Elii 
imlilm'Cahrdcmivwlle.cron::re� � 
ci\i�pnfi..�n1bm g_� ci,ileimmmk:UJ 

I lt&UUl\: fimu\l}jJCl��ăµoresiare!I\OOf/ 
( �mircţii 1)4al\unm.nlal."J 1.11"1.�v'A'lriţif 

------·--------- -··-- ------�----�----�----�----

'· l'rin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
\,: \ nr di:'-·lara nu:ni:k. denumirea şi adn:sa beneticiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I 

ohti11 �n,llrm:ti:. a�i1 cu111 ,uni dcCinile la punctul 5. 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor 

menţionate. 

Data complet!irii 

11 o �};al.} 
..... J:t!/.:;, ... j,.,, ............ . 
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