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DECLARAŢJE DE AVERE 

SubsemnatuVSubsemflta, 	 RADU GBE. STEFAN 	 avnd func(ia 
de inspector 	 la PRJMARIA CICRAM, 

CNP 	 domiciliul Sat Cioraoii de Jos, com. Ciorani. 

cuooscnd prevcderile art. 292 diu Codul pcnal priviud falsuI în declara ţii, declar pe proprie r%pundere 

cà întpreuni cu tamilia»  dcţio următoarcic: 

1) Prin familic sc înlcicgc so ţuVsoţ ia şi copiii aflaţi in intreţinerca acetora. 

l. Bunuri imoble 

I. Terenun 
NOT Ă : 
Sc vor declaia inclusiv cele aflate in altc ţări. 

Ciotaniidcjos, 
bis, Prahova 

Intravilan(3) 1995 l 000 m2 	50°/ 
______ _____ 

Vănzare- 
cumpărarc 

Radu Stcfan/ 
Radu Atcna 

Cjoraniidc$uş, lntravilan(3) 2018 1570m2 	5O% Moştcnir 
RaduAtena/Ni ţu 
Mariana 

Cjonni Fxzravi!an 2018 18353m,  Moştenire Radu Âtcna 

* Catcgoriilc indicatc sunt: (l) agricol; (2) foresticn (3) inavilan; (4) ltciu de ap; (5) altc categorii & terenuri 

extravilanc. dcă  sc află  în circuitul civil. 
2) La îiiular sc men ţioncaz, în cazul bunurilor proprii, numelc proprictarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

ir în cazul bunurilor în coproprictatc. cotapafle ş i ntimcic coproprictarilor. 

2.Clădiri 
NOTÂ: 
$e vor dcclaja incluiv ccic aflatc in alte ţări. 

Cionnii de Jm nr.526 bis, 
Prahova 

Casă  dc 	1996 
locuk(2) 

333m 	• 	•
500/. 

 pf l 
Vnzare- 	Radu Stetn/ 

 cumpărarc 	Radu Atna 

Cioranii dc Sus, nr.S Casă  dc 
locuit 

2018 100 m2 	50% 
Radu AtenWNiţu 

Mocnire 	
Ma 



• CatcgorUlc indcate sunt; (I) apanament (2) cas ă  de locuit; (3) casà de vacan ţă; (4) spaţ ii comerciale/de 
producic. 

2) La îitular sc mcn ţ ioncazi, în cazul bunurilor propii, numcic proprictarului (titularul. so ţut/soia, copilul), 
iar în cazul bunuri!or în copmprietaie, cota-partc ş i numele coproprictarilor. 

IL Bunuri mobite 
1. Autovebiculelautoturisme, tracto2re, m2şiDi agricolc, şalupc, iahturi şi alte mijloce de traosport 

cre sunt supuse înmatriculrii, potrivit lcii 

Autolurism Voikswagcn Goif l 2005 Vânzsre -cum$rarc 

Autoturism Skoda Fabia l 2006 Vânzarc- cumpărarc 

Autoturism Dacia l 2&) l Vnzat-cumpărare 

2. Bunuri sub forin ă  de metale pre ţioase, bijuterii. obiecte dc art şi de cult, colectii de artă  şi 
numismatică , obicctc carc fac parle din ţ)atrimonitil cultural na ţ innal s.au univerşai, a ciror valoare 
însumată  depr şeşte 5.000 dc coro 

NOTÂ: 
S vor menţ ona toae bunurilc aflate în proprictatc, indilerenzdacà cic se afl ă  sau nu pc tcritoriul Româniii 

!a momenlul dcclarrii. 

M. Buiuri mobilc, a cror valoarc dep ăşeştc 3.000 dc euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inatc tn 

ultimele 12 luui 



IV. Active f.nsneisr 

1. Conturi şi dcpozitt bancare, fonduri de invesli ţ ii, forme eehivalente de economisire ş i iovcstirc, 
nc!usiv ardurle dc crcdit, dac ă  valoarcaînsumati a tuturor acctora dtp ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ ; 
Se vor dec!ara inclusiv ccic ailatc în b ănci sau instituţii financiarc din străinătatc. 

*Cwegoriik indicate swzl: (l) cons curenl sau echivalenie (inclus ăv card): (2) depozir bancar sau 
echivatense; (3) fonduri ck inwsli(ii sau echivalenle inclusiv fonduri priwse de pensii sau alie sisreme cu 
acwmdwe (se vor dedara cele aferenle anuJuisca1 anterior). 

2. Plasamcote, investi ţii directe şi tmprumuturi acordate, daci valoarea de pia ţâ însumati a tuturor 
acestora dcp şcşte 5.000 de euro 

NOTĂ ; 
Se vor dcclaia inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

*Cwgg rijje indicate sunr: (I) hd?1ii dc valoare dc;inwc (lilluri de sat, certijkate, obli&aiuni);  (2) 

ocţiuni sau părli socia/e in socieiăţi comerciale; (3) imprwrnauri acordale în mrnte personol. 



3. Ahe aetivc producă to2re de venituri ncte, care înu,nate de ăş c CCbÎVIIeOtUI * soeo de nro pe 

n: 

NOTĂ : 
Sc vor dcclara inclusiv ccic aflate in str ăinătn*c. 

V. D2torii 
Dcbite, ipoteci, garan ţii cmise în bcnef.ciul unui terţ, buouri aehizi ţiooate in sistem lcasing şi alte 

scmenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor accstora dep şeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Sc vor declara inclusiv pasivele financiarc acumulatc in sinin ătatc. 

v1. Cadouri, servicii sau avantsje primite gntuit siu suben ţionate fa ţă  de valoarea de pia ţ , din 
partea unor ptrsoaue, Organi2S ţii, societăţ i ccmerciale, re&ii autonome, compansocict ăţi na ţ ionale sau 

intitu ţii publke romîneşti sn stră ine, inclusiv burse, credite, ginn ţii, dccontri de cheltukli, altete dcc* 

ccle ate angajatonilui, a c ăror valoare individual ă  dc$şeşte 500 de curo* 

exceprear4 cle la declarare cadourik şi trata;iilc cuate primite din panea rudelor cle gradail f şi at I14e 



Vfl. Veuituri alc declaratului ş i ate membritor să i de tamilie, rnli.zate în uWmul an fiscal incheiat 
(jotrivit art. 41 din Lcgca nr- 511/2003 privind Codul fiscal, cu modilk ările şi complctă rBc ultcrioare) 

NOTÂ: 
Se vor dvdan inclusiv veniturile provcnitc din slrin ătatc. 

li.TiIular PrimăriaCioiani lnspcctorcasicr 

L2. SoVsoie 
ScoalaGimnazialâ  Profesor 78775 lci 

1.3. Copii  

- 
aclivtâi independente 

2.2.  

3 l. Tiwlar  

32.Soţ/soţic  

4.1.Titular 

-..:. 

.  

42. Soţisoţic  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

cgricde 

.Tiwl& P .  .Sot/soţic  



Titular 

Preenta declara ţ ie cQnstituic act pub!ic şi riNpund potrivit leii penale pentru nc%actitatca sau 

taractcrul inccmplet al datelor mcn;ionatc. 

1)ata cornptetă rii 
	

Semnă tura 

l S.06.202 l 
Radu Stef2n 

6 



,tR. c237i7o 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemiuflulîSubsemk.fla, 	 RADU GH. SflFAN 	 , aviW funca 
de ENSPECTC7. 	 ta PRIMARIA CIORANI. PRAHOVA 

CNP 	 • domiciliul Sst Cioranii dc jos, com. Ciorani,. 	. Prahoa 

cuno.ciid prcvederile art. 292 din Colul penal privind falsul in dcclra ţii, declsr pe propria ztpunderc: 

Unitatca 
- dcnumirca şi acsa 

- Calitatca dejinută  
Nr. de păzţ i 
socialc sau 

deacţiuni 

Valo3rva totală  a 
$rţilor socîatc 

şVsauaacţiunilor 

Unitatea 
- dcnumirea ş i adrcsa 

- Calitatea deţ inută  Valoarea bcncfiviHo 

3 .! ...... 

4.1 ...... 

o&rI1iJ capital de six( 



ninita 
âdresa 

s_ 	.- 
Rt*akA leti 

a.tAsxii frriiC* 
sx 

xolccu lu2t 1at 

6xoa%ccfOr4ii 

» Prin n,dc c/e gradul Ise înţcicgc părinţ i pe linie asccndcntă  ş i copii pc linic deccndcntă . 
2 Sc vor dcclara nume!c. dcnumirea şi adrcsa beneficirului de contsact unde, prin calitatca dc ţinut, titularu), 

soţul/soţ ia şi rudele dc gr3dul l obţ in contracte, aşa cum sunt dcfiniie la punctul 5. Nu se declar ă  connctcic 

socictăţilor comercialc pe ac ţiuni la carc dec!aranwl imprcunà cu so ţuLtsoia ş i rudcle de gradul l dc ţin mai puţin dc 

5% din capiialul social al societ ăţii, indifcrcnt de modul dc dobăndirt a ac ţiunilor. 

Prezcnta kclara ţie constituie act poblk şi rspund potrivit legii pensle pentru inex2ctitstca ssu 
eracterul incomplet al (latdor rnen ţ ionat. 

Daiq completàrii 
	

Semntura 
Radu Stefan 

15.06.2021 


