
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Şeulean S. Luminiţa Claudia , având funcţia Subsemnatul/Subsemnata, 

de Inspector de Specialitate I 
CNP 

Ministerul Educaţiei Direcţia OIPOCU, 
la Compartiment tehnic unităţi regionale 

, domiciliul  

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

*I) 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.

ÂÎlul1 .Ackesa sau zona @ategor.ia* do&indir.ii 

3 2011 

Cota-
S11p�� 

.nam:e 

½ 
1200 mp ½ 

Modulide -- ' 

\J!itularul1l dobândire 
· Şeulean Ioan

Contract de ' 
Ovidiu 

vanzare I Şeulean cumparare 
I Luminiţa 

Claudia 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de
C�1uri 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. 

� Ănld 

,I 
Adresa sau zon� ,,Caf�oris* 

dobândim- . 

        Casa de 2014    locuit 

1 

\ - -·
Su r-afaţj 

250 

Co�- Modq.l de 
,vane dobindir-e 

½ 

½ Construire 

I� 
Titul�nd2> 

Şeulean Ioan 
Ovidiu 

Şeulean 
Luminiţa 
Claudia I











7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte- surse
� -

8.1. Titular 

Şeulean Luminiţa Claudia 

I" 

;şeulean Luminiţa Claudia 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Şeulean Ioan Patriciu 

Şeulean Ioan Patriciu 

Şeulean Ioan Patriciu 

- -

� 

-

-

-

- -

-

-
Consiliul Local, Direcţia de 
Asistenţă Socială, Strada 
Bucovinei Nr. 3 Alba Iulia, Jud. 
Alba 
Direcţia OIPOCU MEN, Unitatea 

Regională Centru, 
Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, 

Alba Iulia, judeţul Alba 

-
-

-
Agenţia Judeţeană pentru 
Prestaţii Sociale Alba 
Str. Nicolae Titulescu, nr. 1 O B, 

Alba Iulia 
DGASPCAlba 
Bulevardul 1 Decembrie 1918, 
nr.68, Alba Iulia 

Şcoala G imnazială „Avram 
Iancu" 
str. Moldovei, nr. 2, Alba Iulia 

- -

- -

- -

-

- -
Indemnizaţie pentru 

creşterea copilului cu 16176 RON 
gradul grav de handicap 

Card vouchere vacanţă 1450 RON 

- -
- -
- -

Alocaţie de Stat 4022 RON 

Prestaţii sociale copii 3600 RON 

Bursă medicală 1200 RON 

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

Data completării 

10.05.2021 

Semnătura 

....
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Şeulean Luminiţa Claudia , având funcţia 
Ministerul Educaţiei-Direcţia OIPOCU, 

la Compartiment tehnic unităţi regionale 

Subsemnatul/Subsemnata, 

de Inspector de specialitate 

I CNP , domiciliul  

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

C 

,I 1. 4soc;i3t. S!lU ,acpon� la; societiţî comer.�iaie, companii/societiti najion� :instituţii de cr.edit, 
�pur.i ae intens econoiniC:, ptecum şt membru în ,asociatii, fundatiî sau �te or,ganizaţii 
ne:211vemamentale: .. 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denwnirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a ac(iunilor 

1.1 Asociaţia „SMART DIAB" Membru asociat Nu e cazul Nu e cazul (CIF 42183043/30.01.2020) fondator 

, � c,li�t� 4e ·lf;tembi'lq � or,ganele de coiiclucei'e, ,�dmiilistt.are şi control ale societăplor 
aomercwil� ale regiilot .aatoilolil0;t :ale compai11ilot/societiplor naţionale, alo instituţiilor, de cteait, 
-ale .gi:apUÂIOr- de infef;s '4l�g_omi� .i, �o�i�ffilor sau fun4lliQor oii ale �toF o�pi' 
1neiliver.namenbtle: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denwnirea si adresa -
2.1 Asociaţia „SMART DIAB" 
Adresa: Str. Gheorghe Doja,nr.103, Alba Vicepreşedinte Nu e cazul 

. Iulia, Jud. Alba 

I .!t Cialitafea de. membru ,in cadiîul.-s ... �liilof:-Q�ofeslonale si/sau sindicale 
- - -

1 

3.1 Nu e cazul 
I 
I 
1 4. c��teâ de 1;11eQ1bru în Oliganele de conducelie, ,admmis�re şi control, retribuite sau 
I :ner.etrilmt&.. aetmute în: cadliul oanid'elo�al>Olitice._laiictia. detinutl si denumirea pamdului nolitic 
I 4.1 Nu e cazul 
I 

1 



5. Contracte, inclusiv cele de asistent! jgr.f4ici, consultanţi juridici, consultanfi şi civile, obţinute
ontOate În derulare m timpul exer�îtirii funcţiilor., m�datelol! sau clemnl�plor putilice finanţate
de la bygetul de staţ, local şi din fo!l4uri exteme ori Încheiate cu societip comerc�le cu capit!l de
stat sau unde statul este.actionar,maioritar/minoritar:

s.1 �&:ooma:tmmele,
Jmlllllldeldemnireaşi�

Trtular ........... ·-
Nuecazul 

�--··········-
Nuecazul 

Ru:le O: gralul JI) ale titulaului 
Nuecazul 

Socidăticamciale/PeBH!ăfizică 
auloozală' � fimiliale'Cabirl2 
irxlividuale,cabirae .lllf"9XÎdăţi �. 

civilepofesicmle��CMle 
poresiomleru � limimtăc:ae 
desmşDăpolisack:avo::a/ 
Orl?fl!IÎ2apineguvemameriale 
� > •• , A • ••"'
�-1.a..-. 

lrNitu,ia 
Procmura 
pinc:aea 

OClltJa:t:lldă. 
rost 

cm.mireaşi 
îrrredilţit 

ansa 
camoctid 

Data 
TJJU 

mmii
Durala 

oontra:tului 
oonnaJului 

oontra:tu1ui

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

Vakuea 
tolalăa 

oonlra:b.Jlui 

/ 2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea

I 

eţinută, 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. 

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

Data completării Semnătura 

10.05.2020 

2 


