
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Sef serviciu 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Coltescu Adina Maria , având funcţia 

CNP  

la Ministerul Eduatiei • OIPOCU_                                           

, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia11 deţin următoarele:

*l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

o 
I. Bunuri imobile

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

Anul 
Adresa sau zona Categoria* 

4obindirii 

3 2021 

Cota-
Syprafata 

uarte 
,_ 

3/8 din 
1974 

1/2 

Modul de 
l'ituJaruJl) 

dobândire 
Coltescu Adina 

mostenire Leulescu Maria 
Leulescu Aura 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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. 

o
2. Clădiri

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

.. - -

Adresa sauzona Categoria* 

I 

2 

4 

Anul 

dobândirii 

2014 

2021 

2021 

Suprafata 

120 

85 

I03 

Cota- Modul de" 
-

. parte dobândire 
Titularu12> 

50% Vz-cumparare 
Coltescu Adina 
Coltescu Madalin 

3/8 din 
Coltescu Adina 

mostenire Leulescu Maria 
1/2 

Leulescu Aura 

3/8 din 
Coltescu Adina 

1/2 
mostenire Leulescu Maria 

Leulescu Aura 
* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

producţie. 

I 











8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

o 

t 

o 

6 



( 

Subsemnatul, 
de Sef serviciu 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Colţescu Adina Maria , având funcţia 

CNP  

la OI POCU ME 

, domiciliul  

' 

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, comP,anii/societifi naţionale, instituţii de credit;, grupuri de
interes economic. pr.ecum si membru în aso.ciatii. fundatibau ,alte onanizatii Dl!illl:V.ernament.ie:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a acţiunilor 
l .1 ...... --------------------------------------------------- ---------------------- ------------ ----------------

----------------------------------------------------------------- --------------- ---------------- ------------------

2. Calitatea de membru în organele de conducere, adminiltta_re şi control ale societifilor comerciale, ale
regiilor autonom� @le co�paniilor/societiplor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de 'Interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor onzanizatii nlHluvernameîitale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor -denumirea si adresa-
2.1 ...... ---------------------------------- ----------------------------- ------------------------

------------------------------------------------------ ----------------------- --------------------------

3. Calitatea de membr,u în caarul asociatiili>f orofesionale si/sau sindicale
-

3.1 ...... ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------

4. Calitatea de membru în organele ele conduc�� �dminiltrare şi contr.ol, retribuite sau neretribuite,
aetmute in cadrul oartidelor.nolitice. functia detinuti si denumkea oar-tiduluf oolltic
4.1 ...... -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. Con�cte, inclusiv cele de @.Sistenţi juridici, consultanţi juridicl, consultanţi şi civile_, obfinute oii aflate
în derolare în 1impul exercitlrii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice fmanţate de la bugetul de

. stat, local şi ain fonduri exteme ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statei este
actionar ,majoritar/minoritar,:

Iratituţia Procedura prin Data Valoorea 
5.1 Beneficiarul decon1Ja:t numele, contractantă: carea fost T!lll romii Durata totalăa pnrumeie'cbrumirea şi ooresa denumirea� iocrooinţat contractului cmtra:tului conna:tului contta:IUlui 

ooresa cootra:tul 
TI1lllar .. ........... _ 

Soţl9)\ie ........... ,_ 

Rooe de gnrlul I1
l ale titularului 

············ 

1 



Societăp axneICiale'Peramă fizică 
autorizată' A.croapi fimiliale' Cabinete 
individuale, cabimeacDCiate, !D:ietăti 
civile profesionale sau� civile 
profi:siooale cu ra;purdere limitată care 
�protesiadea:v0Cri/Organi2api 

·- . 'Fundatii/ A 
• • ......

rv:ac:J1 IJalllClllLIK:il • 

I) Prin ntde 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 punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

I 

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

o 
Data completării 

..... 12..: .. t;!,Q.. ..... J/?J..1 

o 

2 


