
DECLARA TIE DE A VERE 

la Biroul imprumut pentru Adulfi 
Subsemnatul/Subsemnata, 
de �ef birou 

CNP  , domiciliul  
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuni cu familia11 defin urmatoarele: 

* 1) Prin familie se intelege sotul/sotia �i copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

0 1. Terenuri 
NOTA: 
S di · 1 · fl e vor ec ara me us1v ce e a ate in alte tan. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobindirii 

- - -

Suprafafa Cota-
parte 

- -

Modul de 
TitularuIO dobindire 

- -

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Cladiri
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. 

Adresa sau zona Categoria Anni 
• dobindirii

1 2004 

2 2010 

Suprafat Cota-parte Modul de 
Titu1aru12> do bin dire a 

56mp. ½ cumparare 

½ 
cumparare cu 

400 mp. drepturi 
litigioase 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie. 

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so\ul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma�ini agricole, �alupe, iahturi �i alte mijloace de transport

A 

t· 1a·· t· ·1 ··care sunt supuse mma r1cu n1, po r1v1t e211
Natura Marca

autoturism Hyundai

Nr. de bucati Anul de fabricafie Modul de dobindire 

1 2019 cumparare

1 





V. Datorii
Debite, ipoteci, garanpi emise in beneficiul unui tert, bunuri achiziponate in sistem leasing �i alte

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa�e�te 5.000 de euro 
NOTA: 
S dl · 1 ·  ' If e var ec ara me us1v pas1ve e manc1are acumu ate m stramatate. 

Creditor Contractat in anul Scadent la 

B.C.R. 2019 2024 
I 

Valoare 

29.300 lei 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenponate f ata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizapi, societati comerciale, regii autonome, companii/societati naponale sau 
institutii publice romane�ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale anxajatorului, a caror valoare individuala depa: este 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul annal 
numele, adresa generator de venit incasat 

1.1. Titular - - -

1.2. Sotf sotie -
- -

1.3. Copii - - -

*Se excepteaza de la declarare cadourile �i trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al JI-lea

VII. Venituri ale declarantului �i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modiflcarile �i completarile ulterioare) 

NOTA: 
S d I . 1 . ·1 ct· e vor ec ara me us1v vemtun e provemte m stramatate. 

Sursa venitului: 
numele, adresa 

salariu, Biblioteca Judeteana 
Panait Istrati, Str Piata Poligon, 

nr.4, Braila 
venit, Biblioteca Judeteana 

Panait Istrati, Str Piata Poligon, 
nr.4, Braila 

salariu, Revicom Oil S.R.L., Str 

Cine a realizat venitul 

1. Venituri din salarii

I. . 

 

1.2. Vistiernicul Stravinos, nr.21, 
sector 6, Bucure�ti 

2. Venituri din activita/i independente

2.1. Titular -

2.2. Sotfsotie -

3. Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor

3.1. Titular -

3.2. Sotfsotie -

4. Venituri din investi{ii

4.1. Titular -

3 

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
generator de venit incasat 

C.I.M 51.042 ron 

Vouchere de vacanta 1.450 ron 

C.I.M. 30.300 ron 

- -

- -

- -

- -

- -



4.2. Sotfsotie - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular - - -

5.2. Sotfsotie - - -

6. Venituri din activitafi agricole

6.1. Titular - - -

6.2. Sotfsotie - - -

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul annal 
Nome, adresa ienerator de venit incasat 

7. Venituri din premii # dinjocuri de noroc

7. I . Titular
-

7 .2. Sotfsotie � 

alocatie, Ministerului Muncii �i 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Sotfsotie 

8.3.  Justitiei Sociale, strada Demetru serviciu social 1.668 ron 
I. Dobrescu 2-4, Bucure�ti

Prezenta declarape constituie act public �i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menponate. 

Data completarii 

30 oct. 2020 
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DECLARA TIE DE INTERESE 

B BIBLIOTECA JUDETEANA 
¥ ''PANAJT !STRATI" BRAILA
INTRARE/IE$1RE NR.,£::1'/'
Anula!®J Luna La z,ua.aa

Subsemnatul/Subsemnata, , avand funcpa 
de �ef birou la 

CNP  , domiciliul 
cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rispundere: 

1. Asocial sau acfionar la societiti comerciale, companii/societifi nafionale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte oraanizatli ne211vernamentale:

Unitatea 
Nr. de parti Valoarea totala a 

- denumirea �i adresa -
Calitatea detinuta sociale sau partilor sociale 

de actiuni �i/sau a actiunilor 
- - - -

-

t �alitatea de membru in organele de conducere, administrare ti control ale societifilor comerciale, ale 
regillor autonome, ale companiilor/societifilor nafionale, ale instltufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii ne211vemamentale: 

Unitatea 
Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor 

- denumirea �i adresa -
- - -

3. Calitatea de membru in cadnd asociatiilor profesionale si/sau sindicale
Membru ANBPR 
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul uartidelor oolitlce. functia detinuti $1 denumirea partidului oolitic

-
5. Contracte, inclusiv cele de asistenti juridica, consultanti juridici, consultanti si civile, obfinute ori aftate
in dendare in timpul exercitlrii functfilor, mandatelor sau demnitlfilor publice finantate de la bugetul de
stat, local ti din f onduri externe ori incheiate cu societlfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:

Iffi1itutia R-ocedllrapin nn Valmea :s:,� derontnrt marek; oontra:tanta: careaIDit Tt� 
iocmerii 

DJrata 
tolalaa 

•. cblumirea�� Cl!llumirea� in:redin\at crntta:tuhii 
ronlradului 

cmttllllui 
oonlra:tUlui 

oesa oontra:rul 

Titular ............... 
- - - - - -

� ............ _. 
- - - - - -

Rll.:ere � 1n alelitumlli 
... � ........ - - - - - -

1 





DECLARA TIE DE A VERE 

Subsemnata,             , avand functia de  sef serviciu, la Biblioteca Judeteana ,,Panait Istrati" 
Braila, CNP                       , domiciliul: , 
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia 11 detin urmatoarele: 

* 1) Prin familie se intelege sotul/sotia �i copiii aflati in intretinerea acestora.

0 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* 
Aoul 

dobindirii 

Comuna Frecatei 1 2017 

Comuna Mara�u 1 2017 

Suprafata 
Cota-
parte 

12 ha 50% 

9 ha 50% 

Modul de 
dobindire 

donatie 

donatie 

Titularul1> 

  

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia,
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

0 
2. Cladiri

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. 

Categoria* 
Anul 

dobindirii 

1 1998 

1 2014 

Adresa sau zona Suprafata 
Cota- Modul de 

Titularul2> parte dobindire 

56 50% Cumparare 

46 50% Donatie 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; ( 4) spatii comerciale/de
productie. 

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia,
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

I 









I 

5. Venituri din pensii
5.1. Titular 

5.2. Sotf sotie 

6. Venituri din activitiifi agrico/e
6.1. Titular Teren agricol arenda 25000 

6.2. Sotfsotie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

- Nume. adresa aenerator de venit incasat 

rr. 'Venituri din pre mi i §i din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

I 
I 

7.2. Sotfsotie 

7.3. Copii I 

I I 

\ 
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular ' I 

I 

8.2. Sotfsotie I 

�- Copii I 
I 

i 
I I 

Prezenta declaratie constituie act public �i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completarii Semnatura 

29.10.2020 
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•, 

DECLARA TIE DE INTERESE 

Subsemnata,                 , avand functia de sef serviciu, la Biblioteca Judeteana ,,Panait lstrati" 
Briila, CNP       , domiciliul:                        , cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul in declarapi, declar pe propria raspundere: 

1. Asociat sau actionar la societiti comerciale, companii/societiti nationale, iostitutii de credit, grupuri
de interes economic. urecum si membru in asociatii. fundatii sau alte or anizatii neeuvernamentale:

Unitatea 
Nr. de parti Valoarea totala a 

- denumirea �i adresa -
Calitatea detinuta sociale sau Partilor sociale 

de actiuni �i/sau a actiunilor 
I.I. POVESTILE IEI S.R.L. Asociat unic 100% 100% 

0 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare Ji control ale societiplor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societitilor nafionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii ne211vernamentale:

Unitatea 
Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
Nu este cazul 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $ilsau sindicale
- -

. 
3.1. Asociatia Nationala a Bibliotecarilor �i Bibliotecilor Publice din Romania, membru in Consiliul de 
conducere 
"(j· Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania - Filiala Braila, pre�edinte

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare Ji control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuti $i denumirea partidului politic
4.1. Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenti juridici, consultanti juridici, consultants fi civile, obfinute ori
atlate in derulare in timpul exercitirii functiilor, mandatelor sau demnititilor publice finantate de Ia
bugetul de stat, local �i din fonduri externe ori incheiate cu societiti comerciale cu capital de stat sau
unde statul este actionar majoritar/minoritar:

Jmtitu\ia Prcxmura p:in 
Dita Valoorea 

s.1 Bereficiarul er cootra:t: rnmeie, controctanla: caream TtpJI 
irrlwii 

Durala 
totalaa 

paumele/denumirea� a:iresa denumirea� imafin\at c:ontra:tului 
c:ontra:tului 

c:ontra:tului 
crntra:tului 

wresa c:ontJa:1ul 

1 



Trtular. -to· ...........

NU 
• 

Soţl5llţie ............... 
NU 

� re gra:lul 11> ale titularului 
............ NU 

Sociaăţi comelriale/PffiWtl1 fizică 
aulm23lă' Asxiatii fumiliale' Calm.;e 
irxtividuale, cabiJm � memti 
civile poresionale sau 9Xietăţi civile 

NU 
poresionale cu Iă<p.nire limitalăcare 
�pofesiarero;ocaJ 
��e'Fumapi/ 
.. . ··i) 

.. 1 > Prm rude de gradul I se înţelege pănnţ1 pe hme ascendentă ŞI copn pe hme 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. 

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

Data completării Semnătura 

29.10.2020 

2 



• 

Subsemnata, 
de şef serviciu 

CNP 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

EJ. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
Y "PANAIT 1S�:rr 

INT�REN '.2 Anul Luna_L,2 Zu1 
-----=::.i 

având funcţia 
la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati" Brăila, 

domiciliul Briila, 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobindirii 

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

Suprafaţa 
Cota-
parte 

Modul de 
TitularulO 

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. 

� 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 

dobândirii 

2 1994
3 2019

1 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul2> 
parte dobândire 

180mp 1/1 Cumpărare
1.400 mp 1/2 Cumpărare



* 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de buciţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism VWGolf 1 2010 Cumpărare 
.r)_

---------�-----------------

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. O 

Descriere sumari Anul dobindirii Valoarea estimati 

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

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate În
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Penoana cltre care s-a Forma 
Valoarea 

înstriinat instriinirii înstriinat instrlinirii 

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

?. 

•



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administreazi 
Tipul* Valuta Deschis În anul Sold/valoare la zi 

si adresa acesteia 

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

o 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea În care penoana este 
Tipul* 

Numlr de titluri/ 
Valoarea totali la zi 

actionar sau asociat/beneficiar de Împrumut cota de oarticioare 
---------------------------------------------------------------

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3 



3. Alte active producitoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

ING BANK 2019 2024 65.000 lei 

BANCA TRANSILVANIA 2019 2024 25.000 lei 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionateO. 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Senriciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa 2enerator de venit Încasat 

1.1. Titular 

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

1.2. Soţ/soţie 

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

1.3. Copii 

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

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I 1-lea.



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul 

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

��opii

Suna venitului: 
numelet adresa 

Biblioteca Judeţeană „P. Istrati"
Piaţa Poligon nr. 4

I.P .J. Brăila
' Str. Mihail Sebastian nr. 10-12

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie ':J.J 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3 .1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investifii

�Titular ____ :
4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii,

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
�----------------------

5 

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
generator de venit încasat 

Salariu 51.963 lei
Vouchere de vacanţă 1.450 lei

Salariu 47.900 lei
Vouchere de vacanţă 1.450 lei



Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: · Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
Nume, adresa 11:enerator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

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

7 .2. Soţ/soţie 

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

7.3. Copii 

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

8. Venituri din alte surse
o-8.1. Titular 

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

8.2. Soţ/soţie 

----------------------- I 
8.3. Copii 

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

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

Data completării 

30 oct. 2020 
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Subsemnata, 
de şef serviciu 
CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

având funcţia 
la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati" Brăila, 

domiciliul  

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic.fbrecum si ·membru în asociatii, fundatii sau alte or1anizatii neguvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
I.I ...... 
1 '---------------------------------

' 

2. Calitatea de' membru În organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale I
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes Ieconomic. ale asociatiilor sau fundatlilor ori ale altor or2anizatii netmvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1. ..... 
--------------------------------------

! 
f_· Calitatea de membru În cadrul asociatlilor 2rofesionale !ilsau sindicale

,1. Membru A.N.B.P.R. 
I 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul nartidelor politice. functia detinuti si denumirea partidului politic
4.1 ...... 
--------------------------------------

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţă juridică, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fmanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Bereficiarul de contra:t rumele, I

w 

I Procoourapin I Tipj Dala I Durata I Valoorea� 

1 



p-entmele/demmireaşi oorest 

Trtular ........... ·-· 

Soţ/9:Jţie ........... .... 

Rtrere gra:lul 111 ale titularului 
............ 

Societăţi comen:iale/ �fizică 
autorizmă! Ama\ii :fumiliale/ Cabime 
mvidwle, cabnire � mefălî 
civile pofesionale !aU societăli civile 
pofesiornle cuiă<ip..nl:lere limitată care 
�poresiareavo::atJ� 

- el Fm:latii/ A. �<rti;2l� lli:11.ll!C!.Uau • 

CXJlllia:tan1ă: caream controctului mrierii oontroctului 
cbrumirea şi îroafintat controc1lllui 

oorest conna1ul 

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

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

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

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

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

totalăa 
contrOC1ului 

o 

2 i 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 

30 oct. 2020 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, 
 la Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila 

, având funcţia de Şef serviciu Relaţii cu Publicul , CNP: 

domiciliul în , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1> 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.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
-

Suprafaţa Cota- Modul de 11 TitularulO 
parte 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. 
O> 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. 

Categoria* 
Anul 

dobândirii 

1 2007 

Adresa sau zona Ga

I 2018 

Suprafaţa 

25 mp 

46mp 

1 

Cota- Modul de 
Titularut2> parte dobândire 

100% 

50% 

achiziţie 

achiziţie 



* 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

-

C ,

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

- �· 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

-
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează j Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi si adresa acesteia 

-

I 
I 

:,r 

i'--'

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); ( 2) depozit bancar sau
echivalente; ( 3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare ( se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

o 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală la zi 

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare 
-

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); ( 2)
acfiuni sau părţi sociale în societă/i comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: 

N OTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor Contractat în anul I Scadent la Valoare 

Banca Românească 2018 2037 124037 .84 lei 

I 

I 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual ()
numele, adresa 1enerator de venit încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 1 /-!ea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
numele, adresa 

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Brăileanu 

Biblioteca Judeţeană Panait 
Istrati Brăila, Piaţa Poligon nr. 4

µ_. Soţ/soţie

1.3. Copii 

2. Venituri din activită/i independente
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

.... � . . .. . 

LYenituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular 

16.2. Soţ/soţie

5 

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
2enerator de venit încasat 

Angajat cu CIM 71089 lei 

Vouchere vacanţă 1.450 lei 

I 

I 

.1 



Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume. adresa 1.enerator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

I 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

I 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 
,, 

r 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

29.10.2020 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul,                                                   , având funcţia de Şef serviciu Relaţii cu Publicul 
la Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila , CNP: , 
domiciliul În , 

11ooscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 
�-

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asocia1ii, fundatli sau alte organizatli neguvernamentale:

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

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
Ll. 

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundadilor ori ale altor or2anizatli ne211vernamentale:

Unitatea 

( � - denumirea şi adresa -
�1. Asociaţia BrailART Brăila 

Calitatea deţinută 

vicepresedinte 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1. Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor din România - Filiala Brăila, membru

Valoarea beneficiilor 
O lei 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
dednute în cadrul partidelor oolitice9 functia dednută si denumirea partidului oolitic
4.1. -

1 



5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:

Instituţia Procedura pin 
Data Valcuea 

5.1 Bereficiarul de cootroct nurrek; oontJa:tUltă: careafa;t lip.li 
încheiaii 

Durata 
tolalăa 

paurrele/crnumirea şi Wie5a cbtumireaşi îocredintat cootra:tului 
contra:tului 

conlrarului 
contra:tului 

ooresa contra:tul 
litular ............... 

5oVsoţie .............. 

Rtre de� 1n ale titularului 
············ o 
Socielă!î camciale/ Prom1ă fizică 
autaizativ Amatii fumiliale/ Cabinete 
mviduale, cabinete a9Xiate. 9Xietăţi 
civile JJUfesionale sau 9Xietăţi civile 
JJUfesionale cu ră;p.urlre limitată care 
crsra;raăJJUfesiadeavocat/� 
neguvm 1<111 LI ,tale/ fuooatii/ Aroa(ii2l 

1 l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2l 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 defini te la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţi lor 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 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

28.10.2020 ·)

l



Subsemnatul/Subsemnata, 
de Şefbirou 

CNP 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

la 
, având funcţia 

Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila 

, domiciliul Brăila, 

, ' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) 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 Categoria* 
Anul 

dobindirii 
Suprafaţa 

Cota-
narte 

Modul de 
Titularull> 

dobândire 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
e�fivilane, dacă se află în circuitul civil. 
V2) 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 

dobândirii 

1 2015 

1 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul2> 
uarte dobândire 

43 100 cumpărare 



* 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).
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

-·

Natura Marca
. 

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

tl 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării. 

1: 
Descriere sumaţi w Anul dobândirii Valoarea estimată 

� 

(J 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate în
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea înstriinat înstriinirii înstrăinat înstrăinării -
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care adminfstreazl 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

si adresa acesteia 

K) 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; ( 3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare ( se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

o 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Numir de titluri/ 
Valoarea totali la zi 

actionar sau asociat/beneficiar de îmorumut cota de oarticlpare 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); ( 2)
ac/iuni sau păr/i sociale in societă/i comerciale; ( 3) împrumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

\ 
Creditor � Contractat în anul Scadent la Valoare 

Banca Transilvania 2015 2041 75. OOO lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa 2enerator de venit încasat 

1.1. Titular Universitatea Bucureşti Bursă doctorat 18.450 lei 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-/ea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifk.ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Sursa venitului: 
-

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa eenerator de venit încasat 

Biblioteca Judeţeană Panait 
Istrati. Strada Poligon nr. 4, salariu 51.949 lei 
Brăila 

Cine a reaHmt venitul 

1. Venituri din salarii

1.1. Titular 

-c\ Soţ/soţie

1.3. Copii 

11 

2. Venituri din activită/i independente

2.1. Titular I 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinJei bunurilor

Contract de închiriere 
1650 lei 

apartament 

I 
I 

111 

.. 

1. 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

(1 
4. Venituri din investi/ii

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităfi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

s 



j;. Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume. adresa Kenerator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular

7 .2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

-Biblioteca Judeţeană Panait Tichete de vacanţă 1450 lei \....Istrati Brăila

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

_1j. [O. 1n 20 
.... ?.: ............... !::::. .. . 
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SubsemnatuVSubsemnata, 
de Şef birou 
CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

, având funcţia 
la Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila , 

, domiciliul Brăila,  
, 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. precum si membru în asociam. fundatii sau alte oraanizatil nem.vernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

1.1 ...... 

() Volconsult SRL. Brăila,  Asociat unic. 
Adrnninistrator 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de actiuni 

100 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor 

100 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor naţionale, ale imtituţiilor de credit, ale gropurilor de interes
economic. ale asociatlilor sau fondatillor ori ale altor orunizatii newvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1.. .... I 

Asociaţia BrăilaArt, Aleea Ştiinţei nr. 10, Bloc 6, Scara 
preşedinte 

2, Ao.22, Brăila 
Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

secretar 
România 

( 
3. Calitatea de membro în cadrul asoci�or orofesionale mlsau sindicale

- � 

-

3.1. ... ,. 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadru) 1U11rtidelor nolitiM.. funrtia dednutl si denumirea oartidului oolitic
4.1.. .... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice rmanfate de la bugetul de
stat. local si din fonduri externe ori încheiate cu societăti comerciale cu caoital de stat sau unde statul este
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acţionar ma.ioritar/minoritar: -:. 

hsituţia ItcxrolnaJ:IIll 
Daa Vakuea 

5.1 Bamiau1 oocrntroct IUTde. cuma:::tantă: caeafa;;t T!pll 
romii 

Uma trrnJăa 
ţmll.I(rele/denumirea şi ooresa dennnireaşi D1.1ali11ta cootra:tului cootra::tului contra:tului crntra:wluialresa CUllla1UI 

Trtuhr ............... Ban::aNaţirnală a 
Vokx:n5uhSRL Rcmâniei. SFAP 

De 
13.()5.2019 3hmi 5CXX) lei 

Blll.IleŞ1i. � 

Sc:ţ/scţie ............... 

Rudere � 11> a1etitulaului 
............ 

Socielăţiromtiale' Iffiralămică 
autcm.ală' Ascri(ii fumiliale/� 
irxlividuar.. cabirete� � (Ş) 
civile rrofesirnak sat� civile
rrofesionalerulă<p.Irm-e limitalăcae 

desraµlăpofesiaoo avoc:&J� 
nPOI- ,� ... ' 1Rnlaiil / ;.� .. -n 

1 > 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. 

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

Data completării 

.... !:..1:.LQ: .. .l.!!.t.� . .......... �p.-.... . 

2 



B BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 
Y "PANAIT ISTR�I" IIB.ĂILA 
INTRARE/IEŞIRE Ni:ţ�rV 
Anul,2D2;) uma�1ua 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia 
de ŞEF FORMA ŢIE MUNCITORI la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati" BRAILA 

CNP , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1l 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. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-
parte 

Modul de 
TitularuJO 

dobândire 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
Oavilane, 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 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul2> 
dobândirii oarte dobândire 

1 



* Categoriile indicate sunt: (I) 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Dacia I 2007 Vânzare/cumpărare 

.... 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

., Descriere sumară Anul dobândirii I Valoarea estimată 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma 
înstrăinat Înstriinăril înstrăinat înstrăinării 

Valoarea 
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis În anul Sold/valoare la zi 

şi adresa acesteia 

J 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); ( 2) depozit bancar sau
echivalente; ( 3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare ( se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totali la zi 

actionar sau asociat/beneficiar de îmorumut cota de oarticioare 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); ( 2)
acţiuni sau păr/i sociale în societă/i comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

· · · · · · · · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . .. . . . .  · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · · . . . . . .. . 

NO TĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

o 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat În anul Scadent la Valoare 
-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa 2enerator de venit încasat 

1. 1. Titular

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I /../ea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa 2enerator de venit Încasat 

Biblioteca Judeţeană .,Panait Istrati"' 
Salariu 34656 LEI 

BRAILA 

Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati"' 
BRAILA 

Vouchere de vacanţă 1450 LEI 

S.C. FILA CONF. SRL BRAILA Salariu 16200 LEI 

Cine a realizat venitul 

1. Venituri din salarii

1. 1. Titular

, .2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 
.. 

... ., 

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

s 



Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: I Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
Nume. adresa I tenerator de venit încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7. I. Titular

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

,-......1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

o 

Data completării 

27.10.2020 

········�f--...... . 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, PANAIT GIGI , având funcţiade ŞEF FORMAŢIE MUNCITORI la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati" BRAILA 
CNP , domiciliul 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri deinteres economic. precum si membru în asociatii„ fundatti sau alte omanizatii ne20vernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
n 

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

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, aleregiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intereseconomic. ale asociadilor sau fundadilor ori ale altor or1anizatii new.vemamentale:Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -2.1. .....

f -r•���tea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,detinute în cadrul partidelor oolitice, functia detinută si denumirea partidului oolitic 4.1. .....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflateîn derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul destat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul esteacdonar maioritar/minoritar: 5.1 Bereficiarul � cmtra:t nl.lirele. I Instituţia I Prtxmura im I Tt(JJI llia I coo1:w I Vahmt
, ................. clenumireasi ooresa � care a f<N cootra:rului 'irrlmii totalăa 

1



denumirea şi îmedinţat contra=tului contra::tului 
ooresa contrarul 

TI!Ui.r .•.•.... ····-· 

Soţl�e ........... ,_, 

Rt.d:: re gprltJ] Jll ale titularului 
............ 

Societăti conuciale/� fizică 
autaizatăl Asociaţii fumiliale/ Cabinete
iooividuale., cabinete amare. societ1ti

o civile ixufesionale sau mefăti civile 
µufesionale a.i � limilală care -O 
�pofesiareavocat/� 
ne!!.lf ,� .. tale/Ruxlatii/ Aroatii2> 

1 > 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, pri n 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 

27.10.2020 
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.. 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Contabil şef 

, având funcţia 

CNP 

la BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PANAIT ISTRATI" , 

domiciliul Brăila,

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

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

I. Bunuri imobile

Q 1. Ter4:nuri
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria• 
Anul 

dobândirii 
-

-

-

-

Suprafaţa Cota-
uarte 

Modul de Titularu11> dobindlre 

* 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. 

�) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iaUcazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

Categoria• Anul dobindiril 

1 2017 

Adresa sau zona 

 

-

-

1 

Suprafaţa Cota- Modul de 
parte dobândire 

Vânzare-

Titularu12> 

 
56mp 1/2 cumpărare 50% 



* 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de buclţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Wolkswagen Passat 1 2007 Vânzare-cumpărare 

�. 

-

-

-

-

-

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

rr 
Descriere sumari Anul dobindirii Valoarea estimatl 

-

-

-

-

-
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni 

Natura bunului Dat.a Penoana cltre care s-a Forma 
Valoarea 

înstrlinat înstrlinirii înstriinat înstrliniril 

-

-

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

,, 

Instituţia care administreazi 
Tipul* Valut.a Deschis in anul Sold/valoare la zi 

li adresa acesteia 

-

-

-

-

+ 

-

- � I 

( *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
ec ,(Ja[ente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţi însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Numir de tiduri/ 
Valoarea totali la zi 

actionar sau asociat/beneficiar de îmnrumut cot.a .de oartlcioare 
-

-

-
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, ob/iga/iuni); (2)
ac/iuni sau păr/i sociale în societă/i comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a S.000 de euro pe
an: 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

♦ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ I I ♦ O I t ♦ ♦ ♦ ♦ o ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I • ■ ♦ I I I I ♦ I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ t t t t I ♦ ♦  ■ • "  • • • • ♦ ♦ ♦ ♦ I ♦ ♦ I  ♦ t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ o ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ I I ♦ I I ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • I  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ♦ ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ♦ • • • • • • • • •  

N OTĂ: 
oe vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor Contractat În anul Scadent la Valoare 

Raiffeisen Bank 2017 2022 25.000lei 
-

-

�· 
. 

-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa 2enerator de venit încasat 

1.1. Titular - - -

- - -

1.2. Soţ/soţie - - -

- - -
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11../ea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa 2enerator de venit Încasat 

1. Venituri din salarii

K
· �itular Biblioteca Judeţeană salariu 78.029 lei"Panait Istrati "Brăila

S.C.TRANS EURO 94 salariu 18.000 leiBucuresti 
-

1.2. Soţ

1.3. Copii

2. Venituri din activităti independente

2.1. Titular

2.2. SoVsoţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

� .... Titular

3.2. Soţ/soţie
i 

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular II

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5 .1. Titular I 
I 

5.2. Soţ/soţie

5 



. 

5.2. Soţ/soţie .1 

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume.. adresa ftnerator de venit încasat 

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 

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

o Data completării

!:/.-l.Q..� ....... o+. 
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. . 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

, având funcţia Subsemnatul/Subsemnata, 
Contabil şef 

de 

CNP 

la BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ"PANAIT ISTRATI" , 

domiciliul  

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

1. Asociat sau acţionar la societlţi comerciale, companWsocietlti naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. orecum si membru în asociatli. fundatii sau alte ortn11nizatil nenvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

ffi"· 
------

-------

-------= 

- -

Calitatea deţinută 

--

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni si/sau a actiunilor 

--=:.:> -

--

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societlţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economfr_ ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor ornnizatii nenavernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

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

- ----
------

---

3.,<:alitatea de membru în cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale 
ITT1 .. •• 

---

--

4. Calitatea de membna în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadnal uartidelor nolitic .. - functia detinutl si denumirea nartidului nnlitJc
4.1. ..... 

-

---

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civileJ obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice fmanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societlţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:
s.1 Berefidarul re oonmrt I1JJDrle, I Imtitliia 1 Procooura orin I Tirul Dala I Dura1a I Valoorea 

1 



. ' 
pienurreki� şi ooresi ' 

. . 
Trtular ............... 

Soţ's:,ţie ............... 

Rure re groou1 11> a1e titularului 
............ 

Sociaăti c:omen:iale'Pmmmfizkă 
autori2ată' AsJciatiî familiale/ Cabinete 
imividuale, cabirete � met1ili 
civile profesiorale sau metăţi civile 
pofesiomlecută5p.mere limilatăcare 
1"� poiesiare ID/OC'.ii/ �

uvemnnenlale'Furdativ :4- • • • .,.

oontta:tantă: 
drumireaşi 

/' 

caream rontroctului Îldci7ii mntra;:;tu}ui totalăa 
îruafu� oontralului rontroctului 
oontioctul 

-------
"' 

��/ 
V 

1....,.,.,,,. 

_..,.,...,/1

_,,,,/ 
,.,,. 

-r--.. __ 

1
> 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. 

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

Data completării 

.. �t.!.9.: ... #.l..P.. ...... . .......... ����! ............
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Subsemnatul, 
de Manager 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

 
la Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila 

 domiciliulCNP
  Municipiul Brăila,  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal pril'ind 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.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-
parte 

Modul de 
Titularu11> 

dobândire 

* 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 "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:C 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Brăila 

2 2004 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularu12> 
parte dobândire 

127 1/2 Cumpărare 
½  

* Categoriile indicate sunt: (I) 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Ford Focus 1 2006 Cumpărare 

Autoturism Suzuki lgnis 1 2019 Cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
ir 11mată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

Înstrlinat Înstrăinării Înstrăinat înstrăinării 

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă ,·aloarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

si adresa acesteia 

lng Bank 2 Eur 20IO 10.000 
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală la zi 

actionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare 

:) 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni): (2)
acţiuni sau păr(i sociale in societă(i comerciale: ( 3) împrumuturi acordate În nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

( NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele„ adresa aenerator de venit încasat 

1.1. Titular 
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1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Jr Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa 2enerator de venit încasat 

I. Venituri din salarii

1.1. Titular Salariu/Biblioteca Judeţeană Instituţie publică 73.195 "Panait Istrati" Brăila 
1.2. Soţ/soţie Primăria Municipiului Brăila Administraţie publică l 13.265
1.3. Copii 
2. Venitrtri din activităJi independente

2. I. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor

3 .1. Titular 
3.2. Soţ/soţie 
4. Venituri din investi/ii

j-' Titular 
.__� Soţ/soţie 
5. Venituri din pensii

5.1. Titular 
5.2. Soţ/soţie 
6. Venituri din activităfi agricole

6.1. Titular 
6.2. Soţ/soţie 

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 
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 

- numele. adresa ·- 2enerator de venit încasat 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

27.10.2020 

o 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/, Neagu Dragoş Adrian , având funcţia 
de Manager 
CNP  

la Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila 
, domiciliul  

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociatii, fundatii sau alte or2anizatii nei!uvernamentale:

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

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
I. 1. ..... 

(_ _ 'Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizaţii ne2uvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1. Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Vicepreşedinte o Bibliotecilor Publice din România 
2.2 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Vicepreşedinte o Publice din România - Filiala Brăila 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1. Asociaţia Natională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 
3.2 Asociaţia Natională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România - Filiala Brăila 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic

<:\· • Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

Instituţia Procedura prin 
Data ValcHea 5.1 Btn:ficiaul decontnrt nmele, ooitra::tantă: caeafoo Tipul 

îocheierii 
Dura1a 

tolalăa premmele'denumirea şi ooresa darumirea şi încrooinţat contra:tului 
contra:tului 

contra::tului 
oontroctului 

ooresa corn:tul 
Tttular ............... 

Soţ/SJţie ........... •w• 
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Rude de gnd.d Jll ale titularului 
. .  ·· · ·· · ·· · ·  

Societăţi canerciale/ P� fizkă 
autorÎ2ală' A9Jciapi familiale' Cabirete 
imiviwale, cmnie .mciate, sxietăţi 
civile pofesionale sau g:x;idăp civile 
profesionale cu� limitată care 
� profesiadeavoca1./�iza\ii 
negi_- , ""',tale/ Fundatii/ A9Xiâii21 

n Prin rnde 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 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul J 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 

27.10.2020 
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CONSILIUL JUDEŢEl\""I 
BRAILA 

DECIZIA NR. 162 

din data de 26.10.2020 

Pl"!a Poligon nr. 4, 810026 Bralla 
Tel: 0239 619 S90 
Fa><: 0239 619 SH9 

E rnail: bjp,@hJbra•fd •n 
www.bjbra,lo.re;1 

privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea 

prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese 

În temeiul art.40 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 53/2003- republicată privind Codul Muncii, 

raportat la dispoziţiile prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 176/2010, privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, potrivit cărora., În cadrul entităţilor în care persoanele au obligaţia 

de a depune declaraţii de avere şi declaraţii de interese, în conformitatea cu prevederile legale se 

desemnează persoane responsabile care asigură imp/emenlarea prevederilor legale privind 

declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese", prevederile art. 5 alin. 2 lit. i din Legea nr. 176/2010, 

potrivit cărora declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun la persoana desemnată, 

Conducerea Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati'" Brăila, reprezentată prin domnul Dragoş 

Adrian Neagu în calitate de manager, 

DECIDE: 

Art. 1. Se aprobă desemnarea doamnei Done Lenuţa - consilier juridic şi responsabil cu 

resursele umane în cadrul bibliotecii, responsabil cu implementarea prevederilor legale privind 

declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, pentru personalul de conducere din cadrul bibliotecii. 

Art. 2. Atribuţiile persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la 

declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese: 

1. primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere

o dovadă de primire;

2. la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor

de interese;

l



3. oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în

termen a acestora;

4. dacă sesizează deficienţe în completarea declaraţiilor, în termen de 10 zile de la primirea

declaraţiei, persoana responsabilă va recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare

recomandată, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de

interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării;

5. trimit Agenţiei copia certificată a declaraţiei rectificată şi eventualele înscrisuri, deîndată ce

a fost primită;

6. evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter

public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror

modele se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului.

7. trimit Agenţiei copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese. fără 

anonimizare,şi câte o copie certificată a registrelor speciale (Registrul declaraţiilor de avere

şi Registrul declaraţiilor de interese ),în termen de cel mult 1 O zile de la primirea declaraţiilor.

Aceste documente vor fi înaintate Agenţiei însoţite de o adresă de înaintare. Aceasta va

cuprinde şi datele de identificare ale persoanei/persoanelor responsabile cu implementarea

prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în cadrul respectivei

entităţi (numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, precum şi actul

administrativ de desemnare);

8. întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus

declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la timp şi informează de îndată aceste persoane.

solicitându-le un punct de vedere în termen de 1 O zile lucrătoare. Lista definitivă cu persoanele

care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi/sau declaraţiile

de interese, însoţită de punctele de vedere primite, se transmite Agenţiei până la data de I

august, în fiecare an;

9. asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina

de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu,în termen de cel mult 30

de zile de la primire. La afişare,v or fi anonimizate următoarele informaţii: adresa imobilelor

declarate (cu excepţia localităţii unde sunt situate), adresa instituţiei care administrează

activele financiare, codul numeric personal, precum şi semnătura. Declaraţiile de avere şi

declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată

durata exercitării funcţiei şi 3 ani după încetarea acesteia şi se arhivează potrivit legii;

10. acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi

evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie

2 



o 

în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a 

declaraţiilor de interese. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, se însărcinează persoana 

nominalizată la art. 1 din prezenta dispoziţie. 

Art. 4. Prezenta decizie a fost emisă în 9 exemplare, va fi comunicată prin grija secretariatului, 

personalului de conducere, persoanei nominalizate la art. 1 şi un exemplar la dosarul cu 

decizii. 

Red.Done L. 

Expl.2 

MANAGER 
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