
t 
"'l 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, CIOTLĂUŞ FLORENTINA-DELIA, având funcfia de consilier gradul IA, la Ministerul 

Educafiei - Direcţia OIPOCU, Compartiment tehnic Unitate Regională Centru, CNP , 

domiciliul , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pc proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> deţin următoarele: 

• t) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

o 1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A4res.a sp zona: , CategorTa* Anul � SupAA1 Cota- Modul<le .1'itulandn·. I 
. ao6iiidirii _ �- •a parte dobindir.e - ~ -

- - - - - - -

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

AdN:Si.S!lU zo� . �•�r!fa• Anul 
ilobindirif 

 
1 2010 

- - -

- - -

:S!fnfi!t 
1l 

76mp 

-

-

Cota- Modulde ŢftglarufJ 
.Datte dobindire 

1/2 
vânzare- Ciotlăuş Delia/ 

cumoărare Ciotlăuş Comei 
- - -

- - -

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

1 









' Suma v�nitului: Semc:iul presblt/otilectu(: Venitul 11ii1Jal 
eliîţ• realizat veuitul 

Nuriie.·adr.esa ieneratorr de veart · Încasat „

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular - - -

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

= 
- - - - -

8. Venituri din alte surse
- - -

·--

8.1. Titular - - -

8.2. Soţ/soţie 

o 
8.3. Copii 

Ciotlăuş Cannen-Elena AJPS Alba Alocaţie de stat copii 3964 lei 

Ciotlăuş Oana-Alexandra AJPS Alba Alocaţie de stat copii 3964 lei 

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

o 

Data completării 

11 mai 2021 

Semnătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

de&titiies econom� or.ecuit§ mem&r,u 1iSodlafli:. funilaffl sau -alte omnizatir nmver.namentale:

SubsemnatuVSubsemnata, CIOTLĂUŞ FLORENTINA-DELIA, având funcţia de consilier gradul IA, la 

Ministerul Educaţiei - Direcţia OIPOCU, Compartiment tehnic Unitate Regională Centru, 

CNP                 domiciliul  

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

I 
l. Asodiat sau 4'c(ioDQ la· �etitl eomerci� 

În 

coiiipaali/societftf q.poaakt, instituffi ae creiiif, 
 

.pupa.fii
Valoarea 

Unitatea 
Nr. de părţi totală a 

- denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a 
actiunilor 

(.1 ...... - - - -

, 2r. Ca!iblteal ele igembAI în o�ele de cond�ce� �dmb(istnre şi control ,ale socletifilor comeniaM=,41.t 
tegftlor ,aafoa,.om� .ale comR,..aa'iiton'sodetiţilor- naţion�le, ale 1nstitutiilc;,rr qe creclit, ,ale grupuitlo11 ae 

.. interes economlc. ale. · ;:;;.:or. sau fuadafiilot onlale-altor- orftllizatii ne.nver:namentale: 
I Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea si adresa -

I 2.1.. .... - - -

¾. Oalitatea1 de membru-in cadral,uo,ciaffilor orofaioaale .!11Ysau �adicaJe -
3.1 ...... . 

' 

1. �tea. '@e me#ltiiia iii organele de conducer.e, ,.amamhif,n: şi control; retr,lbuite �1_1 neretn1illlte,
i aettnute în cadrul 'oanidelor. oolifi& ftaâm. de6nuti si denumirea oarlidulai' oolitic 

4.1.. .... 
. 

5. Contqctţ, 'mclusfv cele de iasistenti junffi� consultantJ junilicl; consulbţnfl şf civile, ob�aute oft
'8.0ate iii lerialaie în &pul cxemdffi funcţiilor„ manktelo - sau' delilnît:lţilor- putilice finantafe de la
6agetiil de stiţ lhmJl.,şi. aia fonduit exter-ne on încli�te cu soeîetiţi comerciale cu capltal de stat sau
unâe statul este,actionar. mălontar/mfnon._r:

� Pn:mlurapin 
Valcue 

Dml a1ctllă 5.1 Beneficiarul deCO!ira:t nll11ele, cama:tllfă careafait Tqxd îrmxrii Di.ma 
p-enmele/denumirea� OOl'eSi derumirea� in:redinţâ caiia1ului cama:tului a 

cooludului cmtrad: oore.ca cmtra::IUl ului 
TdJJl.r ..•.•..... .. -

. I 
I I 

1 

J 



� ....... . ... ,_ 

�de gradul [1)ale titlJlarului 
............ 

Scx:idătia:maciald�frzică 
aJlamiă' As:riapi lamiliale'Cabinete 
nlividwle..cabn.iean:iale., � 
civile iroresirnale sau� civile 
JJOresiooa)eai� limitiăcae 
_J � ;(l'OfesiadeaNOC:a/Oganizatii �aşm 

•�-�,..,. ,~....:.., F�i/ .. . .. •'71 

-

-

-

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
21 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 punctul 5. Nu se declară 

( 
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I 

.!ţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

o 

Data completării 

ll mai 2020

Semnătura 
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