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DECLARA'pIE DE AVERE 

30 de zile de la ilncetare 

Subsemnata BREZEANU N. GEORGIANA, având func~ia de Consilier la Serviciul Public Finante 
Locale Ploiesti, CNP 2830920295592, domiciliul Ploiesti, Prahova Str. Crisan, nr. 6A, b1. 128D, Sc. A, et. 
P, apt.1 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara~ii, declar pe proprla 
răspundere: ' 

I. Bunurl imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara Inclusiv cele aflate Tn alte tiări. 

Adresa sau 
zona Categoria* Anul 

dob ândirit rafa Sup ~a Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire Titularul~l 

*Categoricle indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravcian; (4) luciu de apă; (5) alte categoric de 
terenuri extravilane, dacă se află Tn circuitul civil. 

*1) La "Titular" se men~conează, Tn cazul bunurlior proprii, numele proprietaruluc (titularul, soul/sofa, 
copclul) şl cota-parte, larTn cazul bunurclorTn coproprietate, numele coproprietariior. 

2. Clădiri 

NOT: 
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte rl. 

Adresa sau 
zona Categorla* Anul 

dobândirii Suprafa~a Cota- 
parte 

Modul de 
dobândi're TitularulZi 

Tara: 
ROMANIA 
Judet: 
Prahova 
Localitate: 
Ploiestl - 
Adresa: Str. 
Crisan N.r 6A 
BI.128D ap.1 

Apartament 2011 

' 

50 m2 50 u /o 
Contract de 
vânzare 
cumpărare 

~ 

Brezeanu 
Georgiana si 
Brezeanu 
Florin 

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locult; (3) casă de vacan>ă; (4) spa~ii comerciale/de 
produc~ce. 
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*2) La "Titular" se men~ionează,.Tn cazui bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so~ul/sotia, 
copilul) şi cota-parte, iar Tn cazul bunurilor Tn coproprietate, numele coproprietarilor. 

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

transport care sunt supuse Tnmatrlculăril, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucă~i Anul de fabrlcatie Modul de 
dobândire 

2. Bunuri sub form ă de metale pregioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colect ii de art ă şi 
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na~lonai sau universal, a căror valoare 
Tnsumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ; 
Se vor mentlona toate bunurlie aflate Tn proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriui 

României ia momentul deciarării. 

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata 

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

NatuPa bunulul 
Tnstrăinat 

Data 
Tnstrăinării 

Persoana catre 
care s-a 

Tnstrăinat 
FormaTnstrăinării Valoarea 

IV. Active financiare 

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

NOTĂ: 
Se vor declara lnciusiv cele aflate Tn bănci sau institu~ii financiare din străinătate. 

Institu~ia care 
administrează 

şi adresa acestela 
Tipui* Valuta Deschis în 

anul Sold/valoare la zi 

ING, ING Bucuresti Depozit bancar sau 
echivalente RON 2018 35000 

*Categorille Indicate sunt: (9) cont curentsau echivalente (Inciusly card); (2) depozit bancar sau echlvalente; (3) 
fondurl de lnvest4il sau echivalente, Inc/us/vfondurl private de pensli sau alte sisteme cu acumulare (se vor 
declara cele aferente anulul fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi~ii directe şi Tmprumuturi acordate, dacă valoarea de pia Tnsumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investi~iile şi participările Tn străinătate. 

Emitent 
titlu/societatea Tn care 

persoana este 
ac~ionar sau 

asoclat/beneficiar de 
Tmprumut 

Tipul* Număr de xitiuri! 
cota de participare 

Valoarea 
totalâ la xi 

*categorllle Indicate sunt: (1) hârtll de valoare detlnute (titian de stat, certificate, obllga;lunl); (2) aqlunl sau 
păr~i soclale in socletă~i comerclale; (3) imprumuturl acordate in nume personal. 

3. Aite active producătoare de veniturl nete, care Tnsumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euto 
pe an: 

Descriere Valoare Valuta 

NOTĂ: 
Se vor declara inciusiv cele aflate Tn străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan~ii emise Tn benei•iciul unui ter~, bunuri achizitionate Tn sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acumuiate Tn străinătate. 

Creditor Contractatin anus ScadentTn anul Vaioarea 

Vi. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven~ionate fa tfă de valoarea de pia , din 
partea unor persoane, organiza~ii, societă~i comerciale, regii autonome, companii/societă~i 
na~ionale sau institu~ii pubiice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan~ii, decontări de 
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorulul, a căror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizatvenitul 5ursa venitulul: 
numele{ adresa 

SeKviclul 

prestat/Obiectulgenerator de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soi•/so~ie 

1.2. Copii 

*Se exceptează de ia declarare cadourile şi tratc4lile uzuale pr/mite din partea rude/or de gradul 1 şl al 11-lea. 
3/5 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate Tn ult€mul an fiscal Tncheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modlficările şi completările 
ulterioare) 

NOT: 
Se vor declara inclusiv venituriie provenite din străinătate. 

Cine a realiaat venitul 
Sursa venitutui: 
numele, adresa 

Serviciul prestat! 
Obiectul generator de 

venit 

Venitul anual incasat

1. Venituri dln salaril 

1.1. Titular 

Brezeanu Georgiana Serviciul Public Finante 
Locale Plotesti, salarlu 

salarlu 58726 RON

1.2. So/sole 

Brezeanu Dragos-Florin Serviciui Public Finante 
Locale Pioiesti, salarlu 

salarlu 58326 RON

1.3. Copil 

Brezeanu Maria-Elena 
Agentia Judeteana 
Pentru Plati Si inspectie 
Sociala, alocatie 

alocatie 2539 RON 

Brezeanu Ana-Stefania 
Agentia Judeteana 
Pentru Plati Si Inspectie 
Sociala, alocatie 

alocatie 2539 RON 

2. Venituri din actJvltă#i Independente 

2.1. Titular 

2.2. So/sole 

3. Venituri din cedarea foJosin•#ei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/sotie 

4. Venituri din investi#!I 

4.1. Titular 

4.2. So~/so~ie 

5. Veniturl din pensli 

5.1. Titular 

5.2. SoVso~ie 
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DEClARAjIE DE INTERESE 
30 de zile de la încetare 

Subsemnata BREZEANU N. GEORGIANA, având funcifia de Consilier la Serviciul Public Finante 
Locale Ploiesti, CNP 2830920295592, domicillul Ploiesti, Prahova Str. Crisan, nr. 6A, b1. 128D, Sc. A, et. 
P, apt.1 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara~ii, deciar pe propria 
răspundere: 

1. Asocjat sau ac~ionar la societăTii comerciale, companii/societă~i natlonale, Institu~ii de credit, 
grupuri de interes economic, precum şi membru în asocia~ii, fundaijii sau alte organizar~ii 

neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea de~inută 

Nr. de păr~i 
sociale sau 
de ac~iuni 

Valoarea total ă a 
păr~ilor sociafe şi/ 
sau a ac~iunilor 

2. Calltatea de membru i1n organele de conducere, administrate şi control ale societăitilor 
comerciale, ale companiiior/societăilor nagionale, ale instituitiilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asocia' liar saufundatiilor on ale altar organizaii neguvernamentale; 

Unitatea 
- denumirea i adresa ş - Calitatea de~inută Valoarea beneficiilor 

3. Calitatea de membruYn cadrul asQcia War profesionale şI/sau sindicale 

3.1 SINDICATUL SPFL PLOIESTI - MEMBRU 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare Şi control, retribuite sau 
neretribuite, deginute în cadrul partideior politice, func~ia de~inută şi denumirea partidului 

polltic 

5, Contracte, inclusivi cele de asisten juridic, consultanxă juridic , consultantă şi civile, obtinute 
on afiate în derulare in timpul exercitării functlilor, mandatelor sau demnită;ilor publice 

finan~ate de la bugetul de stat, local şl din fonduri externe on încheiate cu societâ~I comerciale cu 
capital de stat sau undo statul este acllionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneilciarul 
de contract: 
numeie, 
prenumele/ 
denumirea şi 
adresa 

Institu~ia 
contractant ă 
:denumirea 
şi adresa 

• 

procedura 
prin care a 
fost gncredinŢat

contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 
contractuiui

Durata 
contractului

Valoarea 
total a 
contractului 

Titular • 

So~/so~ie 
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Rude de gradul 11) ale tltularulul 

Societăti comerciale/ Persoană fizlcă autorizată/ Asocia~ii familiale/ Cabinete individuale, cabinete 
asoci ate, societăti civile profesionale sau societ i civile profesionale cu răspunder2g limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organiza~ii neguvernamentale/ Funda~li/ Asociaiiii 

~~Prin rude de gradul I se în~elege păriniji pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent. 
2~Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dei:inută, 

titularul, sotul/so~ia şl rudele de gradul I obi:in contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară 
contractele societă~ilor comerciale pe aci:iuni la care declarantul împreună cu so~ul/soYia şi rudele de 
gradul 1 de~in mai pu~in de 5% din capitalul social al societăXii, indiferent de modul de dobândire a 
ac~iunilor. 

Prezenta declaratie constitufe act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men~ionate. 

Data compietării Semnătura 

09-03-2022 

2/2 


