
Subsemnatul, 

de Inspector I 

CNP  

DECLARAŢIE DE AVERE 

Oancea Florin Virgil , având funcţia 

la OI POCU-ME 

, domiciliul 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 

( "ă împreună cu familia1l deţin următoarele:

( 

* 1) 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. 

€ota- Modulae 1îitularuI1> 

* 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 11Titular" 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. 
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( 

6. Venituri din activităţi agrzcote -

- - � 

6.1. Titular 

: 6.2. Soţ/soţie 

-

Suna venitului: 
€iiie a ,r.eâlizat venitul' 

_ Nume, -aaresa - - � -
· 7. Venituri din premif şi din jocuri de noro-c

- --

, 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 

" 

------
-

------

--------- I
I 

Venitul anual !Semciyl ipf.estat/ol>iect�' 
I 

genercator.-ae venit încasat .. I• 

------
--------- I 

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

-
- -

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

---------

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

o Data completării

05.05.2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, 
de Inspector I

Oancea Florin Virgil 
la 

, având funcţia 
OIPOCU-ME 

CNP  , domiciliul  

' 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

I 1. Asocbit SJ!q acţlon3r b! societăţj comericiale, com,panli/societăji naponale„ institufii ae creait, gnipum
[de'inter.es economic.. or.ecum si membi!U în·asociatii.lundatii sau alte ONanizatii.ne: �vemamentale: 

( u .. ·t t. 
. . 

Nr: de părţi Valoarea totală a 

1.1 ..... . 

m a ea C 1· d . ·a1 d ărţ"l ·a1 a 1tatea eţmută soci e sau e p I or soci e - denumirea şi adresa - acţiuni şi/sau a acţiunilor 
----

-------

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

2. €alitatea de membr.u in organele de conduc-ere, acJmiîrlsti:ar.e şi control ale societifilor. comer.ciale, 1
ale Tegiilor l!dtonome, 3,le companiilor/societlţilo� îiafionale, �le �stituţiilor de crciliţ ale grqpuiiilo� 1
de interes economic.· ale asociafillor sau fundatiilor ori ale•altoi: or.aanizaffl ne ruver.113mentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

2.1 ..... . 

3. ealitatea c1emem'.ti1i111,în cacbiul ·asociatiilbr 1D:rtofesionale si1sa11 sindicale
3.1. ..... 

Valoarea beneficiilor 

4. Calitatea de membru în or-ganele ae conaucer.e, administrs_are şi conttol, r.emfi�fte sau nerefflbuite, •
detiîi.ute în cadrul1 1oartidelot oolitice. ,functia detinuti si' denumirea 1oar.tidulWr1>0Iitic 
4.J ...... 
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5. Contract� inclusiv cele ae· asistentJ jyridicj, co_nsyltanţi1 şi rjvile, obtÎJ!Y.te s�y 3t)ate � aeiglşre în
timpul exer.citir.îi funcţiilor, mandl!,felo_ţ gy demnitJţilor py.ljlice j'ffi@iif�te ije I� Jjijgeful c1e sqaţ, local
şi din. fondgri extei:ne ori încliei�te cµ societiţi1 comerciale cu Ci\()Îtlll ije st�t S@Y gnde sta� -este
,ac · onav ma ontar/minoritar-:

5.1 Beneficiarul derontra:t: numek; 
penumele'denmireaşi oclresa 

T rtular ......•••.. "" 

Soţ/soţie ........... ·-· 

Ruiede gra:lul 11> ale titularului 

Jocielăti comacialell'ernmă fizică 
autori2ată' Amapi fumilia1e/ 
Cabinde iooividuale, cabinete 
a<iJciate, niefăti civileJIOresirnale 
sau9Xidăti civileJIOfesicmleru 
ra;pun:lere limitiă care cleslapnă 
JIOresiadecWOCa!/Organi2aţii 
�Fun:laţii/ 

ln5tituţia 
contra:tanlă: 
denumirea şi 

arnlSl 

Proamuapin 
careafoot 
n:redinţat 
contra:tul 

TipUl 
contra:tului 

Data 
Îll:h!Îerii 

contra:tului 

Durata Valoorea 
____.__� .1m· tolalăa 
WI Wi:LWI contra:tului 

•> Prin rude 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. 

Q Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

05.05.2021 
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