
Nr ......... / ........... . 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, FURDI S.AUNA-LUMINIŢA având funcţia de INSPECTOR la MINISTERUL EDUCAŢIEI, CNP  
domlclllul                    cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratll declar pe 
propria răspundere că împreună cu famllla1) detln următoarele: 
I.Bunuri Imobile
1.Terenurl

(')NOTĂ: 
Se vor declara Inclusiv cele aflate in alte tărl. 

Q ) 

Adresa sau zona Categoria' Anul Suprafata Cota-parte Modul de Titularu12> dobândirii dobândire

• Categoriile Indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) Intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii
de terenuri extravllane, dacă se află în circuitul civil.
2.Clădlrl
NOTĂ:
Se vor declara Inclusiv cele aflate în alte tărl.

Adresa sau zona Categoria' Anul Suprafata Cota-parte Modul de Titularul21 dobândirii dobândire

1 2002 65 mp 1 /2 cum parare Furdi V/Furdl Alina   

1 1992 42mp 1/1 cumparare Furdl Alina 

• Categoriile Indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spatii
comerciale/de producţie.
1)Prln familie se înţelege sotul/sotla şi copili aflatl in intretlnerea acestora.
2)La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotla,
copilul), Iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II.Bunuri mobile
1.Autovehlcule/autoturlsme, tractoare, maşini agricole, şalupe, lahturl şi alte mijloace de transport care
sunt supuse inmatrlculărll, potrivit legii

Natura Marca 

AUTOTURISM 
l
°PEL ASTRA TWINTOP 1 

Nr. de bucătl Anul de fabricaţle 

2007 

Modul de dobândire 

CUMPARARE 
½ FURDI ALINA 
Va FURDI VASILE 









desfasoara profesia de avocat/Organizatii 
1neguvernamentale/Fundatii/ Asociatii2) 

I î 
I... 

) 

1) Prin rude de gradul I se intelege părlntl pe linie ascendentă şi copil pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
detlnută, titularul, soţul/sotla şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.
Prezenta declaratle constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru Inexactitatea sau
caracterul Incomplet al datelor mentlonate.

Data comple�.05.2021
Semnătur 


