
Subsemnatul/Subsemnata, 
de consilier IA 

CNP  

DECLARAŢIE DE A VERE 

LUCA DANA MARIA , având funcţia 
la OIPOCUME 

, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia O deţin următoarele: 

• t} 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. 

Adresa sau zona Categon�• 
Anul 

dobânc11rii 

v 
/ 

/' 

Suprafaţa 
Cota-
oar.te 

Modul de 
Titular-uln 

dobândire 

• 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 0Titular" 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. 

Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

l'itularul2> 
dobândirii 1>arte dobândire 

90% Luca Dana 

Adresa sau zona 

1-
2009 32 90% 

vanzare Maria 
10% Vacaroiu garsoniera cumparare 
Ioana Maria 

I 

I 











-
� 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul •anual 
Nume. adresa 2enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7 .1. Titular 

} 
7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

( ,lenituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii I/ 
11 

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

Data completării 

--�� .. -�ţ: .. �ld . .... . 

6 



Subsemnatul/Subsemnata, 
LUCA DANA MARIA 
de consilier IA 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

, având funcţia 
la OIPOCUME 

' 

CNP  , domiciliul 

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

t. Asociat sau acţionar •� societiti comercişle, companii/societlti naţionale, institufii de creclit, gr�puri de
interes economic. orecum si membru În asociatii: fundatii sau alte onranizatii n--uveraamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

r .......
de actiuni si/sau a actiunilor 

-

----

2. Calitatea de membru în or.ganele de conducere, administrare şi control ale societlţilor comerciale, ale
regiilor- autonome, ale companiilor/societlţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ,ale �purilor de interes
economic. ale asociatlilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii n•uvemamentaJe:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa-
2.1 ...... ----

.._ 

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor urofesionale .o/sau sindicale
3.1 ...... 

4. Calitatea de membru în orpnele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute În eaarul oamdelor oolitice. functia detinuti si denumirea partidului oolitic
4.1. ..... -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţl juridică, consuJtanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
in derulare în timpul1 exercitării funcţiilor, mandatelor. sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cg societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul deC011ba:tnumele, I ,.-;....: .. I Pnx:eduramn I Tirul Dala I fuata I Valoorea.. 

1 

I 



I 

,-. 

praunnelddennnireaşi acresa contradan1ă: c.1t:ab,t conlra:tului încheierii cmtra.::tului totalăa 
cbunireaşi îooooinţat coma:tului conlra:tului

oore;a a:l1tra:lUl 

Trtular ........... ---
-

�
Soţl&Jţie ........... ·-

/ 
Rudede gralul Jl) aletituhrului

I ............ 

Socidăţi comaciale/Peramă fizică 

(__
I 

autorizalăl' Asx:iatii fumiliale/Cabiift
ixlividual� cabine1ea<lcim; �iaăti 
civilepotisonalesau 9Jcietăţi civile 

. C •resiomle cu� limitată care 
-

�pofesiadeav00Jf/Qgarti2api
1�1vemarnmab' Fw:lalii/ A�j2) 

1> Prin mde 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 l deţin 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. 

Data corn pletării 

... J� .. !.�r.-� .. 2o..u .. 

2 

I 


