
402. 06, 202 

DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, CHIRIAC CRISTINA ,având func�ia 

de Director la Colegiul National Mihai Eminescu,Botosani, 

CNP 2680308070079 , domiciliul Strada Octav Onicescu,nr.55,sc.A,apt.10,Botosani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe proprie r�spundere 

c� împreun� cu familia" de�in urm�toarele: 
************************" 

1) Prin familie se întelege sotul/so�ia �i copii afla�i în între�inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t�ri. 

Adresa sau zonaCategoria* Anul dobândirii Suprafa Cota- Modul de 
Titularui

fa parte dobândire 
NU ESTE CAZUL| 

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap�: (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac� se afl� în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se mentioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia. copilul). 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Clädiri

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t�ri. 

Categoria" dobândiriiSuprafata 

parte 
ota- 

dobândire 
Modul de Anul Adresa sau zona Titularu 

Strada Octav
Onicescu,nr.55,bl.18,Sc.A.apt apartament
10.ctaj4 

1998 60 1/2 cumparare sot si sotie 



Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) cas� de locuit: (3) cas� de vacan��; (4) spa�jií comerciale'de 

productie. 
2)La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/so�ia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor 

I1. Bunuri mobile 
1. Autovchicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 

care sunt supuse îmmatricul�rii, potrivit legii 

Modul de dobândire 
Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie 

NU ESTE CAZUL

numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 

însumat� dep�se_te 5.000 de euro 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� _i de cult, colec�i de art� _i 

NOT�: 
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�ri. 

Valoarea estimat� Anul dobândirii 
Descriere sumar� 

NU ESTE CAZUL 

II. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep�_e_te 3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile însträinate în 

ultimele 12 luni 

Forma Valoarea Data 
Persoana c�tre care s-a 

Natura bunului înstr�in�rii instrãinat înstr�inat Instråin��rii 

NU ESTE CAZUL 
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IV. Active financiaree 

I. Conturi _i depozite bancare, fonduri de investiti, forme echivalente de economisire _i investire, inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate.

Institu�ia care administreaz�
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

NU ESTE 

CAZUL 

"Categorile ndicate sunt: (1) cot curen sau echivalente (inchusiv card): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� insumat� a tuturor 
acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�:
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Num�r de titlurilEmitent titlu/societatea în care persoana este 

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
NU ESTE CAZUL

Tipul Valoarea total� la zi cota de participare 
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Categorile indicate sun: (1) hartii de valoare de�tinute aitluri de stal, certificate, obliga�iuni): (2) 
actiuni sau pårti sociale în societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume persomal. 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care insumate depäsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

.....Nu este cazul....... 
**'********°******* 

** ********* 

***'**** '****** **. 

**'****'** **** ***** * **. 
**********'*'°*********** 

********°'* ******* 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

V. Datorii

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter�, bunuri achizi�ionate în sistem leasing _i alte 

asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în sträin�tate. 

Contractat în anul Scadent la Valoare 
Creditor

2019 2029 100000
Credit 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia��, din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, compani/societ��i na�ionale sau 

institu�ii publice române_ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep�_e_te 500 de euro* 

Venitul anualServiciul prestat/Obiectul 

generator de venit 
Sursa venitului: 

Cine a realizat venitul 
numele, adresa încasat

I.1. Titular NU ESTE CAZUL 

1.2. Sot/sotie NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�ile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al 11Hea 



e ale declarantului si ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiatat, 4l din Legea nr. 571/2003 nrivind Codul fiscal, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare) 
NOT�: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate 

Sursa venitului: 

numele, adresa 
Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual

generator de venit 

Cine a realizat venitul 
încasat |1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
Chiriac Cristina Director 86225 

|1.2. Sot/so�ie 

1.3. Copii 
Chiriac Raluca Stefania

NU ESTE CAZUL2. Venituri din activit��i independente 
|2.1. Titular 

2.2. Soy/sotie 

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor NU ESTE CAZUL
3.1. Titular 

3.2. Sot/sotie 

NU ESTE CAZUL 4. Venituri din investii 
4.1. Titular

4.2. Sot/so�ie 

NU ESTE CAZUL5. Venituri din pensii 

|5.1. Titular 

5.2. So/so�ie

6. Vemituri din activit��i agricole 
6.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 
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So so�ie 

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
generator de venit 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
incasat Nume, adresa Venituri din premii _i din jocuri de noroc NU ESTE CAZUL 7.1.Titular 

72 Sot/so�ie 

7.3.Copii 

8 Venituri din alte surse NU ESTE CAZUL
8.1. Titular 

82. Soy/so�ie 

8.3. Copii 

Prezenta declara�ie constituie act public �i råspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data completárii Semn�tura 

****************** 



2/02,06.202/ 

DECLARA�IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de _Chiriac Cristina Director ,având func�ia

la_Colegiul National Mihai Eminescu,Botosani 
CNP 2680308070079 , domiciliul Botosani, str.Octav Onicescu, nr.55

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere: 
1. Asociat sau ac�ionar la societ��i comerciale, companii/societ��i na�ionale, institu�ii de credit, grupuri de| interes economic, precum _i membruîn asocia�ii, funda�ii sau alte organiza�ii neguvernamentale: 

Unitatea Nr. de pär�i Valoarea total� a 
Calitatea de�inut� sociale sau p�rtilor sociale

_i/sau a ac�iunilor
- denumirea _i adresa 

de actiuni 
1.1....NU ESTE CAZUL 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare: 
regiilor autonome, ale companilor/societ�filor na�ionale, ale institu�ilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asocia�iilor sau funda�iilor ori ale altor organiza�ii neguvernamentale: 

control ale societ��ilor comerciale, ale 

Unitatea 
- denumirea _i adresa- Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor

2.1..NU ESTE CAZUL 

3. Calitateade membru în cadrul asocia�iilor profesionale �i/sau sindicale 
3.1..NU ESTE CAZUL 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice, functia de�inut� _i denumirea partidului politic

4.1.NUESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asisten�� juridic�, consultan�� juridic�, consultan�� _i civile, obinute ori aflate 
n derulare in timpul exereitärii functilor, mandatelor sau demnit��ilor publice finan�ate de la bugetul de 
stat, Jocal�i din fonduri externe ori încheiate cu societ��i comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficianul de contrat numee 

prenumeke'danumiea �i adea 
Procedura prn VakxraTipu 

ontractului
Data Institupa 

contradtant�å 
Duraa

care a fost incheiarii aontractului totalda 



denumirea_i încredintat 
contractul 

contractului contractului 
adresa 

Titular....
NU ESTE 
CAZUL 

Soysope... 

| Rucede gradul l"ak tinularuli 

| Socicti comerciale/Persoan� fizica 
atorizat Asocia�ii familiale/ Cabincte 
individale, cabincte asociate, societ��i
civie profesionae sau sodia�i civile

profesionake ar�spundare limitat� cae 
desfasoar� profesia de avocat Organizaji

neguvemamentale/ Funda�i/ Asociatii 

Prin rude de gradul I se întelege p�rin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 
,"Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

so�ul/sotia �i rudele de gradul I ob�in contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contractele 
societä�ilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreun� cu sotul/so�ia _i rudele de gradul I de�in mai pu�in de 
5% din capitalul social al societ��i, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

Prezenta declaratie constituie act publie �i räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data completärii Semnatura 

.06, oA 
*e*****°eeee***eeo****ee*****ee 



DECLARA�IE DEAVERE 
303.06. 2021 

Subsemnatul/Subsemnata, OLTEAN �TEFAN ,avand func�ia 
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" 

BOTO^ANIde DIRECTOR ADJUNCT a 

CNP domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe proprie räspundere 
c� împreun� cu familia" de�in urm�toarele: 

OLTEAN BRANDU^A-DOINA, OLTEAN EDUARD-EMANUEL 

*1) Prin familie se în�elege so�ul/sotia _i copii afla�i în între�inerea acestora.

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTÁ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte järi. 

Cota- Suprafata parte 
Anul Modul de Titularul Adresa sau zona Categoria* dobandire 

Contract de 

vanzare
cumparare 
Contract de 

dobândirii 
50%Oltean 
Stefan& 50% 

Brandu_a Doina| 
50%Oltean 
Stefan &50% 

Brandu_a Doina 
50%Otean 

CANDE^TI 2007 1.300mp 1/2 

2.600mp 1/2 vanzare
Cumparare 
Contract de 

vanzare- 
cumparare 

CANDE^TI 2008 

17.979mp Stefan & 50% 

Brandu_a Doina 
50%Ollean 
Stefan&
50% Brându_a

2010 1/2 CANDESTI 

Contract de 

1/2 CANDE^T 2010 3.700mpp vanzare- 

cumparare Doina 

Categorile indicate sunt: () agricol: (2) forestier (3) intravilan; (4) luciu de apa: (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dac� se afl� în circuitul civil. 
2) La "Titular" se men�ioneaz�, in cazul bunurilor propri. mumele proprietarului (titularul, sotul/sogia. copilul),. 

iar în cazul bunurilor îin coproprietate. cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Cladiri 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte �äri 
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Categoria dobândiri 
Suprafata 

Cota- ota- Modul de TitularuP Adresa sau zona 
a Anul 

parte dobândire 
Contract de 50%Oltean 

Stefan &50% 
Cumparare Brandu_a Doina 
Contract de 50%Oltean 

Stefan & 50% 

Brandu_a Doina 
Contract de 50%Oltean 

Stefan & 50% 

Brându_a Doina 
Contract de 50%Oltean 

Stefan & 50% 

Brându_a Doina
*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas� de locuit: (3) cas� de vacan��: (4) spa�ii comerciale/de 

2003 34.66mp 1/2 vanzare

2003 17mp 1/2 vanzare- 

Cumparare 

1 2007 77,22mp 1/2 vanzare-

cumparare 
CANDE^TI

2 2008 89/53mp 1/2 vanzare- 

cumparare 

productie. 
2) La "Titular" se men�ioneaz�, in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. so�ul/so�ia. copilul). 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, salupe, iahturi _i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

Autoturism Duster 1 2014 Cump�rare 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� _i de cult, colec�ii de art� _i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul eultural national sau universal, a c�ror valoare
însumat� depäse_te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul Romaniei

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat� 

Nu este cazul 

Nu este cazul 



Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul 

. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep�se_te 3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile înstr�inate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana c�tre care s-a Forma Valoarea
înstr�inat înstr�in�rii înstrainat înstr�in�rii 

Nu este cazul

Nu este cazul

IV. Active financiare 

1. Conturi _i depozite baneare, fonduri de investiti, forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumatã a tuturor acestora depä_este 5.000 de euro 

NOT�:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bänci sau instituti financiare din sträin�tate. 

Institu�ia care administreaz� 

si adresaacesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

Nu este 

cazul 

Categorile indicate sunt: (1) cont eurent sau echivalente (inelusiv card): (2) depozit bancar sau 

(3) fonduri de investiFii sanm echivalente, inclusiv fonduri private de pensi sau alte sisteme cu echivalente; 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anlerior). 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�ä însumatà a tuturor 

acestora depäseste 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv investi�iile _i participärile în str�inätate. 
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Emitent titlu/societatea în care persoana este 

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Num�r de titluril 

Tipul Valoarea total� la zi 
cota de participare 

Nu este cazul 

Nu este cazul

Nu este cazul 

Nu este cazul

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Categoriile indicate sunt: (1) hártii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni): (2) 
actimi sau p�rti sociale in societ�ji comerciale: (3) imprumuturi acordate în mume personal. 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep�_ese echivalentul a 5.000 de euro pe 

an 
Nu este cazul
NOT�:
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizi�ionate în sistem leasing _i alte 

asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora depäseste 5.000 de euro 

NOT�:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în sträin�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

TBIMoney 2021 2026 40000 RON 

Nu este cazul

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de piat�, din 

partea unor persoane, organiza�i, societä�i comerciale, regii autonome, compsanii/societäti nationale sau 
institutii publice române_ti sau str�ine, inclusiv burse, eredite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decat 

cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep�_e_te 500 de euro* 

Venitul anual Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit
Sursa venitului: 

Cine a realizat venitul
numele, adresa încasat 

1.1. Titular 
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Nu este cazul 

1.2. Sot/sotie 

Nu este cazul

1.3. Copii

Nu este cazul

excepteaza de la declarare cadourile �i tratatile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 �i al 11-eu*Se 

VIL. Venituri ale declarantului �i ale membrilor säi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din sträin�tate. 

Sursa venitului: 

numele, adresa 
Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 

generator de venit Cine a realizat venitul încasat
1. Venituri din salarii
|1.1. Titular 

Colegiul Na�ional ,,M. 
|Eminescu" Boto_ani Str. Octav 

Onicescu nr.7 
Oltean ^tefan Salariu 80214 

|1.2. Sot/so�ie 
LiceulAlexandru cel Bun" 
Boto_ani Str. Calea Na�ional� 
nr. 28 

Oltean Brându_a Doina Salariu 73545

1.3. Copii 
|Nu este cazul 

2. Venituri din activit�ti independente 

2.1. Titular
Nu este cazul

2.2. So/sotie
Nu este cazul 

3. Venituridin cedureafolosintei bumurilor 
3.1. Titular

|Nu este cazul

3.2. Soy/sotie 
Nu este cazul 

4. Venituri din investitii 

4.1. Titular 
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Nu Cste cazul 

4.2. Sot/sotie 
Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 
Nu este cazul 

5.2. Sot/soqie 
Nu este cazul

6. Venituri din activit��i agricole 
6.1. Titular 
Nu cste cazul

6.2. So/sotie
Nu este cazul

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
generator de venitCine a realizat venitul Sursa venitului: 

incasatNume, adresa 
7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc

7.1. Titular

Nu este cazul 

7.2. Sot/so�ie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 
Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Nu este cazul

8.2. Sot/sotie 
LiceulAlexandru cel Bun" 

Boto_ani Str. Calea Na�ional� Proiect ROSE 742 Oltean Brându_a Doina
r. 28 

8.3. Copii
Nu este cazul 

Prezenta declara�ie constituie act public _i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data complet�rii Semn�tura 

03-06-2021 



t33.06,202/ DECLARA�IE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, OLTEAN �TEFAN , având fune�ia 

de DIRECTOR ADJUNCT la cOLEGIUL NA�IONAL "MIHAI EMINESCU" BOTO^ANI 

CNP domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere:

1. Asociat sau ac�ionar la societ��i comerciale, companii/societä�i na�ionale, institu�ii de credit, grupuri de 

interes economic, precum �i membru în asocia�ii, fundatii sau alte organizati neguvernamentale: 
Nr. de pår�i Valoarea total� a 

Unitatea p�r�ilor sociale 

_i/sau a ac�iunilor
Calitatea de�inut� sociale sau 

- denumirea _i adresa -
de ac�iuni

1.I.. 
Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare �i control ale societä�ilor comerciale, ale 
regilor autonome, ale companiilor/societä�lor na�ionale, ale institu�iilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asocia�iilor sau funda�iilor ori ale altor organiza�ii neguvernamentale: 
Unitatea 

Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor
- denumirea _i adresa-

2.1. 
Nu este cazul
Nu este cazul 
Nu este cazul

3. Calitateade membru în cadrul asocia�lor profesionale _i/sau sindicale
3.1..
Nu este cazul
Nu este cazul 
Nu este cazul 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i control, retribuite sau neretribuite,

detinuteîn cadrul partidelor politice, fune�ia de�inutä _i denumirea partiduluipolitic
4.1....
Nu este cazul 

Nu este cazul 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten�� juridic�, consultan�� _i civile, obtinute sau aflate în derulare in timpul 
exercitärii functilor, mandatelor sau demnitä�ilor publice finantate de la bugetul de stat, local _i din fonduri
externe ori încheiate cu societä�i comerciale eu capital de stat sau unde statul este ac�ionar

majoritar/minoritar: 
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Valoarea 5.1 Bancficianl de contract mmele prenumcledenmirea _i adrea
Institutia

Cwitreactnt
danunnca _i 

Pxechraprin Data 
Tipul Durata totala a inchcicri 

contractului increclintat Corntractului Contractudi 
contractulud 

Ttular ... xhesa Contratul 

Nu este cazul

Soysope. *** 

Nu este cazul 

Ruce de gradil l"'ae titulkumuli 

Nu este cazul

Societihi comecial/ Persoan� iic� 
atorizati Asociati tanmilkiale/ Cabinete
indiviczak. cabincte asociate societ�s
civie pofesionale sausociet�ii civile 

profesionale ar�spundere limitat� care 
desfiyoard profesia de avocat/ Organizatji 

Tegvemamentale/ Fiunda�i Asocia�ir 

Prin rude de gradul I se întelege p�rin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 
Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

so�ul/so�ia �i rudele de gradul I ob�in contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declara�ie constituie act public _i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Semn�tura Data complet�rii 

3-06-2021 
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A 

2/ 02,06. 202 
DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, OBREJA MAGDA , având func�ia 

de administrator financiar - contabil _ef la Colegiul Na�ional "Mihai Eminescu" Boto_ani 

CNP 2660328070049 ,domiciliul Str. Prim�verii, BI. 31, Sc. C, Ap. 12, loc. Boto_ani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�i, declar pe proprie r�spundere 
c� împreun� cu familia" de�in urm�toarele: 

*1) Prin familie se întelege sotul/sotia _i copii afla�i în între�inerea acestora.

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte j�ri. 

Anul Cota- Modul de 
Adresa sau zona Categoria* Suprafata Titularul 

dobândirii parte dobândire 
NU ESTE CAZUL 

Categorile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu de ap�: (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac� se afl� în circuitul civil. 

2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so�ul/sotia, copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Clädiri

NOTÁ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri.

Categoria Anul Suprafatadobândirii Suprafata Cota- 

parte
Adresa sau zona Modul de 

Titularul 
dobândire Str. Prim�verii, BI. 31, Sc. C. Ap. 12, loc. 

Boto_ani Apartament 1980 52 1/2 cump�rare Sotul 



Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) cas� de locuit: (3) cas� de vacan��; (4) spa�ii comerciale/de 

productie. 
2a "Titular" se men�ioneaz�. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/so�ia, copilul). 

1ar im cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor. 

Il. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi _i alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii

Natura Nr. de buc�fi| Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 
Marca 

NU ESTE CAZUL 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� _i de cult, colec�i de art� _i 

numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c�ror valoare

însumat� dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul Romäniei

la momentul declar�rii. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoarea estimat�

NU ESTE CAZUL

I. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep�_e_te 3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile înstr�inate in 

ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana c�tre care s-a 

însträinat 
Forma Valoarea instr�inat insträin�rii instr�in�rii 

NU ESTE CAZUL 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi _i depozite baneare, fonduri de investitiü. forme echivalente de economisire �i investire, 
incusiv cardurile de credit, dac� valoarea insumat� a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

Institu�ia care administreaz� 
si adresa acesteia

Sold/valoare la zi 
Tipul* Valuta Deschis în anul 

NU ESTE CAZUL 

*Categorile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investi�ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi�i directe _i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor

acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�:
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în sträin�tate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare
Valoarea totalä la zi | Num�r de titluril 
Valoarea totalä la zi Tipul* 

NU ESTE CAZUL 

Categoriüle indicate sunt: (1) hártii de valoare de�inute (tituri de stat, cerificate, obligaqiuni): (2) 
actiuni sau p�r�i sociale în societ��i comerciale: (3) imprumuturi acordate în nume personal. 



ESTR producâtoare de venituri nete, care insumate depä_ese echivalentul a 5.000 de euro pe an: NU ESTE CAZULL 
''**''**** 

****' '' '****'**** ''*****''*' '*'**

'' '''''''*''*** 

NOTÁ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate.

V.Datorii

Debite, ipoteci, garan�i emise în beneficiul unui tert, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i alte 

asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în sträin�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

NU ESTE CAZUL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia��, din 
partea unor persoane, organiza�i, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 
instituti publice române_ti sau sträine, inclusiv burse, eredite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep�_e_te 500 de euro*

Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 
Venitul anual Cine a realizat venitul

incasat 
1.1. Titular NU ESTE CAZUL 

1.2. Sot/sotie NU ESTE CAZUL

1.3. Copii NU ESTE CAZUL 

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�ile uzuale primite din partea rudelor de gradul I _i al 11-Hea 
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ntului _i ale membrilor säi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat

dn Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificärile �i compietarE 

NOT�:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din tate.

|Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual

generatorde venit Cine a realizat venitul
Sursa venitului: Incasat

numele, adresa 
1. Venituri din salarii 

59.729Salariat Colegiul Na�ional 
"Mihai Eminescu" Boto_ani

1.1. Titular Obreja Magda 
Contabil _ef 

60.921Salariat Prim�ria Municipiului 

Boto_ani
|1.2. Sot Obreja Petru Auditor

1.3. Copii 

2. Venituri din activit��i independente 

2.1. Titular

2.2. Sot/so�ie 

3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 

3.1.Titular 

3.2. Sot/so�ie 

4. Venituri din investi�ii 

|4.1. Titular 

|4.2. Sot/so�ie 

S. Venituri din pensii

5.1. Titular 

5.2. So/so�ie 

6. Venituri din activit��i agricole 
6.1. Titular 

6.2. Sot/so�ie 
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Venitul anualServiciul prestat/obiectul 

generator de venit Nume, adresa încasat7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc
7.1. Titular 

7.2. Soy/soie 

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular

8.2. So/so�ie 

8.3. Copii 

Prezenta declara�ie constituie act public _i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men�ionate.

Semn�turaData completärii

02.06.2021
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DECLARA�IE DE INTERESE 

402. D6. 202/ având func�ia 
OBREJA MAGDA 

Subsemnatul/Subsemnata, 

de administrator financiar - contabil �ef la Colegiul Na�ional "Mihai Eminescu" Boto_ani 

2660328070049 , 
domiciliul Str. Prim�verii, BI. 31, Sc. C, Ap. 12, loc. Boto_ani 

CNP 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere: 

1. Asociat sau actionar la societ�fi comerciale, compan/societ��i na�ionale, institu�ii de credit, grupuri de| 

interes economic, precum si membruîn asocia�ii, funda�ii sau alte organiza�i neguvernamentale: 
Valoarea total� a Nr. de pärti
p�r�ilor sociale 

_i/sau a ac�iunilor 
Unitatea Calitatea de�inut� sociale sau 

- denumirea _i adresa - de ac�iuni 
NU ESTE CAZUJL 

1.1. 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i control ale societ��ilor comerciale, ale| 

regiilorautonome, ale companiilor/societ��ilor na�ionale, ale institu�iilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asocia�iilor sau funda�iilor ori ale altor organizafii neguvernamentale: 

Unitatea Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor 

- denumirea _i adresa 
NU ESTE CAZUL 

2.1.. 

3. Calitatea de membruîn cadrulasocia�iilor profesionale _i/sausindicale 

|3.1.. MEMBRU DE SINDICAT - LIGA SINDICATELOR DIN INVATAMANT

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare �i control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice,func�ia de�inut� �i denumirea partidului politic 
4.1 NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asisten�� juridic�, consultan�� juridic�, consultan�� _i civile, obtinute ori aflate 

îin derulare în timpul exercit�rii func�lor, mandatelor sau demnit��ilor publice finanfate de la bugetul de 

stat, local �i din fonduri externe ori încheiate cu societä�i comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Bencticiarul de contract numele, Institupa Procedura prin Tipu Data Durata Valoxnea 

orntractant� care a fost conractulu încheieni ontractului totaki a 
Prenumeledenumea_i atresa 
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contractului inreclirntet 
contradul 

danunminea �i contractuluí 

achesa 
Titudar.

NU ESTECAZUL 

Soysope... 

Rude de gradl l' ae tinulanilui 

Societ�ip comerciale/'Parsoan�fizic� 
autorizat Asocia�ii familiale/ Cabinete 
individale, cabinete asociate, societ��ji 
civile profesionale sau societ��i civile 

profesionale aar�spundere limitat� care 
desfayoar� profesia de avocat/ Organiza�ii 
negveamentale/ Fumda�i Asocia�ir 

Prin rude de gradul I se în�elege p�rin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 
Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

sotul/so�ia _i rudele de gradul I ob�in contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declarä contractele 
societ��ilor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu so�ul/so�ia _i rudele de gradul I de�in mai pu�in de 
5% din capitalul social al societ��ii, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

Prezenta declara�ie constituie act public _i räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data complet�rii Semn�tura 

02.06.2021 
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