
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier grad superior 

IUGA Cecilia 
la 

, având funcţia 
Direcţia Formare Continuă 

CNP  , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1> deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

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

j 

Anul Aaresa sau zona Cat�o:fi!l'r ~dobindfrii 

3 2016 

1 2009 

3 2009 

Coqt• Suprafaţa 
~ 

oarte 

1511 rnp 1/2 

15.600 rnp 1/2 

2800 rnp 1/2 

MoţJ:gl de Titul4fu)n 
dobândire 

Cumpărare luga Cecilia/luga 
Adrian-Ovidiu 

Moştenire Iuga Adrian-Ovidiu/ 
Iue:a Cecilia 

Moştenire Iuga Adrian-Ovidiu/ 
lu2a Cecilia 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

aobânaiffi 
S�prafaţa 

Cota- Modulae Ti�lşryI2> 
parte dobândire 

I 1 2016 80,18 mp 1/1 Donaţie luga Cecilia 
I 

1 2009 68 rnp 1/2 Moştenire luga Adrian-Ovidiu/ 
Iue:a Cecilia 

!  2 2016 62 mp 1/2 Cumpărare Iuga Cecilia/luga 
Adrian-Ovidiu 

* 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),

1 









5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

n 
n ---

Cine a realizat venitul 

-

-

-

,_ -

Sursa venitului: 
Nume. aclresa 

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 -

8.3. Copii -

- -

- -

- -

-

Serviciul prestşt/obiectul- Venitul anual 
.... _ 2enerator de venit încasat 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

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

Data corn pictării 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier superior 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

IUGA Cecilia , având funcţia 
la DIRECŢIA FORMARE CONTINUĂ 

CNP  , domiciliul  

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

I 1. Asociat sau acţionar, la societiţi comerciale, companii/societiţi naţional� iµştifuţii de cre�iţ, grupuri de 
, interes economic. precum si membru În asociatii, fundatii sau alte Ol'lanizatii nesmvemamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1 Cicitomus SRL Asociat 5 10 

2. Galitatea de membrg În organele de conaucere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 1;
regiilor- autonome, ,ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor, de crecUt, ale grupurilor ae Jnteres
economic. ale asociatiilor sau funaatiilor ori ale altor oi'2anizatii nemrvernariientale:

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

3. Calitatea de membru in caarul asociatiilor orofesioiiale si/sau sindicale
3.1 ...... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite �u neretribuite,
detinute În cadrul oartidelor ,oolitice. func:tia detlnuti si denumirea oartidului oolitic
4.1 ....... 

5. Contracte, ·inclusiv cele de asistentă juridici, consultant! juridi� consultanffi şi civilţ, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate tle la bugetul de
stat, local şi din foniluri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 1
-actionar inaJontar/minoîitar:

Instituţia Procoouraprin 
Dd1a Valoorea 

5.1 Bereficiaul de cuJtrax uumek; cootractantă: careafast Tlplll 
în:heie.rii 

Durata totalăa 
prenumele'derrumitfflşi ooresa denunireaşi încrerlintat cootra:tului cmtractului

CU1lra:tuh.ti 
crntJa:tului 

ooresa cmtra:tul 
Tttular ........... ·-

�e ............ -

Rude de gralul JI) aletilularului 
............ 

1 



Societăţi corneciale' PelSDlă fizică 
artori21iă/ �i familiale/Cabinete 
hli\,iduak;cabinete� � 
civileproresiooalesau !DC� civile 
profesionale cu ră<p.mere limitată care 
�JIOfesiadeavC13/�i

· F�v An:rap·:?lu;�:,uyg I Jal I IQ '"""' r 

11 Prin 111de 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 
societătilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societătii, 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. 

Data completării Semnătura 
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