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Subsemnatul/Subsemnata, 
de ŞEF SERVICIU 

CNP 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

STROE V. ALINA-DELIA , având funcţia 
la SERVICIUL CONTROL- Ministerul Educaţiei_ , 

 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1 l deţin următoarele: 

* l) 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. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafani 

Cota-
par.te 

Modul de 
dobândir.e 

'FitularuJ1)
T, •• I

* 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. 
7 , *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 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

'Fitularul2> 
dobândirii parte dobândire 

1 











- - --
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectu.I Venitul anual 

Cine a realizat venitul 
Nume. adresa e;enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc -

7 .1. Titu Iar 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse
, 

8.1. Titular 

Stroe Alina-Delia Stroe Claudiu Pensie alimentară 9.600 RQM 

8.2. Soţ/soţie 
I 

8.3. Copii 

Stroe Matei-Mihail DGASPC Alocaţie 1.988 RON 

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

Data completării 

11.05.2021 
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SubsemnatuVSubsemnata, 
de ŞEF SERVICIU 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

STROE V. ALINA-DELIA , având funcţia 
la SERVICIUL CONTROL- Ministerul Educaţiei , 

 , domiciliul  

' 

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

1. Asociat sau acţionar la societifi comerciale, companii/societifi naţionale, instituţii de credit, grupuri d1
: interes economic. p:recum si membru în isociatii. fundatii sau alte ontanizatii nemvemamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1 ......

. .. . . . . . 11 , 2. Calitatea de membru m organele de conducere, adm1mstrare ş1 control ale soc1etiţilor comerciale, al1 
: regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inte.._ 

economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor OrKanizatii ne2uvernamentale: 
Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -

2.1 INCD URBAN-INCERC Membru CA 11.900 RON(mai-decembrie 2020)

:, 3. Calitatea de membru în cadrul asociatillor profesionale si/sau sindicale 
( 3.1. ..... l 

· 4. Calitatea de membru în organele de conaucere, administrare şi control, retrib�ite sau neretribuite
de ·oute în cadrai · i denumirea olitic
4.1 ..... . 

I 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juriclici, consultanţi şi civile, obfinute ori aflat1.
1 
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţi)or publice fi.nanţşte de 1� bugetgl dl
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu ca�ital de stat sau unde statul estl 

. ac · onar ma· oritar/minoritar: 
5.18aEficiarulderot111a:tmrnele, t-·lh!II Procedura li Ilm Durata Valoorea 

1 



µarumele'denurnire-aşi � 

Trtular .......... ··-

Soţ/9'.)ţie ........... ·-

Ru:lede gndJl 11>a1etitularuJui 
............ 

Societăp comm:iale/Per.mmfizică 
autori:zală' As:x:iatii finniliale/ CabÎil2
iixlMdwle,cabn-te� sxidăti 
civilepofesiornle �metăţi civile 
pofesiornlecută<ipurxlere limilalăcare 
re-ml aă resiadeWIOCat/� �po 

' - Fumatii/ A 
• .. ... 

l1P(J1 -1111:1. ll<JIO' • ". 

rultia.1mmr careafust oontra.iului în:.lri:rii contra:tului 
denumire-a şi nnedintat contra:tului 

� contra:tul 

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

tolalăa 
cootra:tului 

0 
I 

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. 

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

Data completării 

11.05.2021 
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