
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, Cristea Daniel, având funcţia de Consilier Local Breaza CNP � · 
domiciliul . , Nr. . , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: 
BI.Bunuri imobile 
81.Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona 
Str. lMai Nr. 97 

Categoria* ! Anul 
. dql:J_â,_ncJirU a 

Intravilan 2014 '. T2j · 

. .. . .  · ····· ·-·-

Modul
.
de ..

..
, 

dobândire Titularu12> 
.................... ·· ········· 

Vanzare/Cu Cristea Daniel -· Cristea Claudia
j .. " ,.,. - ... -···--· .. ,. " " · ' ·  -"�·-·· -· . "  

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte 
categorii de terenuri extravilane

1 dacă se află 1n circuitul crviL 
82.Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona : Categoria* 
STR. 1 MAI NR. 97 : Casa de 

' locuit ..... .,. ....... t··· -·-··· ... ···---� .. - - - ---• 

... !..-.-.•.. .•. . •  

Anul 
dol;)â,ndir-i.i 
2014 

Suprafat ; Cota-partea 
141.03 1/2 

Modul de 
dobândire Titularul21 

Vanzare/Cu : ·c::ristea Daniel�Cristea .
. 

. .. . .. ; . f!lP.a r9r-� .... . .. ; _r::[au.9.)� ..... . 

•. categoriile indicate sunt·: ci) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de ·vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de producţie. 
1)Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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.
ElII.Bunuri mobile
81.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

L .. _ .. . . .N�ţyra ....•.. L___ ...... !"lc!Ef.i:l_ . ·- . ! .. . ['Jr, flţţlţ!f�ţi__ . J . l',111,11 _defqf?ricaţie _). MC>Q_J,JLclţ {j()t)ânflire .1
i ... A1,1.to.t1,1.r.işr.r.i ........ -······· .. J .. .f.9..rcJJ::f.QŞQQrţ _ ...... ······- .L .. A. . . ........................... L .2.Ql.8 ..... . ... , .... c;:ufllp<lra.� ..... . 
i . Autgţt,Jr),Sr:D... . ...... •. Şk�cl.i Qc:tayi� . .. _ tJ, . _ _  .. . . :. :2()1() C::u.n1r:,<1r<1r1: , ..... . 

...... ,, -··· . .. . ... ·- "" .... """ . ,,-, .... ' ··- ·•···-······ ''''"'•"'"'"' .. . •.. . ... . ....... ,.. ; 

82.Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror
valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe
teritoriul României la momentul declarării.

Desc::r,ier� sumar� .... AnµI dgp�l')�irii 

:�III.Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 
înstrăinate în ultimele 12 luni 

Natura bunului 
î,:istrăinat 

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

!:='..!IV.Active financiare 

Data înstrăinării Persoana către care 
ş�a..Jr1ştrăi11i::it .. 

Forma înstrăinării Valoarea 

Se certifică prezenta copiz !
fiind conformă cu originalul i 

L_ _____________ 







DECLARAŢIE DE INTERESE 
Subsemnatul,Cristea Daniel; având funcţia de Consilier local, la Breaza, CNP 

domiciliat în Str.. · · Breaza Prahova, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

i .· Asociăi:"-să u a·c:ţ;1ariăr=-,a-·societiti ·co.mercra ie; ·coinî:>ă'nivsociefătî'"nafioiîa1e:·1îîsi:ifutff c1e-credf g·ruiiu ri -,ie irîie-res - ·
_E!c9n9rr1ic, pre,c:y_rn_ şi_ n:1empn,1 îri _c1se>c:iaţii�JtJ_Dd_aţi_i S?_tJ al_t,E! grgc:11][2:c:1_ţii_ neguvE!_rnan1Emţc:1le: _ ........... __ . .. . ... __· Nr. de 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută 

părţi Valoarea totală a 
sociale părţilor sociale şi/sau 
sau de a acţiunilor 

! acţiuni
f ' '  ·;-- ''" -- .. . 

' '

- ---.� .... .. � .. -... -.� 
1 2. caiitateâ de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor
: autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
/.:1.soc:iaţiil_or .. S.a. u func:laţj i IClr gri_ ci IE! .i lt()r .<?r91!D.i�.iţi i_ negt,J_�E!_rriarne_nţale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa

2.L .... 
i. 

, 3:·c�Jiţateade_ merijbru îi-i cadru_l_ c1_sociaţiilorpr.Clfes!orÎc1le şi/Şc31J.. sindicale:
3.1. .... 

Calitatea deţinută Valoarea 
beneficii Io 

4. Cal itatea de membru în organele de conducere, admi nistrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
: ci3dr_ul parti<:IE!lor politice,_ funqici deţinut? şi clenumirea pc1rtidul!Ji p9litic: 
[.4.1. -· ._, • ............ ........ "··"·-· ··- - ---·· 

' 5. Contracte, inclusiv cele de asistent� juridic( consuitanţKşi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe 
ori înctleiaţe cu s_ocietăţi CClmer.c:iale cu_ capital_ dţ stcit sau .!:J.n<:le stc;1tul e.ste a.c:ti9nar. majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

/_Titular .... :.:.� :: ........... . 
: Soţ/sgţiE! . ,, •. , ... _ .. _,, ... ...... . 
! Rude de gradul I1) ale titularului
; • • • • � I • I I • II I I 

:-soCiet�ti comerciale/PersoanăfiziciC 
; autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
! individuale, cabinete asociate, societăţi

civile profesionale sau societăţi civile
; profesionale cu răspundere limitată care 
i desfăşoară profesia de avocat/ 

Organizaţii neguvernamentale 
, /Fundaţii/Asociaţii2) 

Procedu 
ra prin ! Instituţia 

- contractant : care a 
, fost -

ă: , încredinţ ' denumirea at şi adresa contract
ul 

Tipul 
contractu 

lui 

Data 
Încheierii 
contractu 

lui 

Durata 
contractu 

lui 

Valoarea 
totală a 

contractul 
ui 

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 pct.
5.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 19.05.2021 
Semnătura �ristei Daniel 


