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DECLARATIE DE AVERE 

30 de zile de la numire 

Subsemnata M1NCĂ V. RALUCA-STELIANA, având func~ia de Consilier la Serviciul Public Finante 
Locale Ploiesti, CNP 2790820293141 , domiciliul Ploiesti, Prahova Str. Delfinului, nr. 51, bl. -, Sc. -, et. -, 
apt. 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul Tn declara~ii, declar pe proprie 
răspundere că Tmpreună cu familia1 delrin următoarele: 

*1) Prin familie se Tniselege so~ul/so~ia şi copiii afla~i Tn Tntre~inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N OTĂ: 
Se vor declara iiiclusiv cele aflate Tn alte ri. 

Adresa sau 
zona 

~ategoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafa~a 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire Tiitularul1~ 

Tara: 
ROMANIA 
Judet: 
Prahova 
Localitate: 
Ploiesti -
Adresa: 
str.Paltinului 

Ir~travilan 2005 500 m2 50% 
Contract de 
vânzare 

cumpărare 

Minca Raluca 
Steliana 
Minca 
Razvan 

Alexandru 

Tara: 
ROMANIA 
Judet: 
Prahova 

Localitate: 
Fagetu -

Adresa: str. 
Cimitirului, 
nr.143 

In'travilan 2007 1384 m2 50% 
Contract de 
vânzare 
cumpărare 

Minca Raluca 
Steliana 
Minca 
Razvan 
Alexandru 

Tara: 
ROMAN IA 
Judet: 
Prahova 
Localitate: 
Ploiesti -
Adresa: str. 
11 .1..: 

In ravilan 2008 500 m2 50 
Contract de 
vânzare 
cumpărare 

Minca 
Razvan 
Alexandru 
Minca Raluca 
Steliana 



*Categorijle inc 
terenuri extravila 

*1) La "Titular" 
copilul) şi cota-pa 

2. Clădiri 

licate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) lucju de apă; (5) alte categorij de 
ne, dacă se află Tn circuitul civil. 
se men~ionează, Tn cazul bunurilor proprii, numele proprietaruluj (titularul, so~ul/so~ia, 
rte, jar Tn cazul bunurilor Tn coproprietate, numele coproprietarilor. 

N OTĂ: 
Se vor declara nclusiv cele aflate Tn alte ri. 

Adresa sau 
zona 

!categoria* Anul 
dobăndirii Suprafa~a 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire Titularul2l 

Tara: 
ROMAN IA 
Judet: 
Prahova 
Localitate: 
Ploiesti - 
Adresa: str. 
13 
Decembrie, 
nr.18A, bI.G4, 
sc.B, ap.32 

Apartament 2005 26.35 m2 50 % 
Contract de 
vânzare 
cumpărare 

Minca 
Razvan 
Alexandru 
Minca Raluca 
Steliana 

Tara: 
ROMANIA 
Judet: 
Prahova 
Localitate: 
Ploiesti - 
Adresa: Str. 
Delfinului, 
n r.51 

I 
as de 
cuit 2014 244.91 m2 50 % Construcţie 

Minca Raluca 
Steliana 
Minca 
Razvan 
Alexandru 

*Categoriile inc 
produc~ie. 

*2) La "Titular" 
copilul) şi cota-pa 

icate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan~ă; (4) spa~ii comerciale/de 

e men~ionează, Tn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so~ul/so~ia, 
te, jar Tn cazul bunurilor Tn coproprietate, numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mob~le 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse Tnmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucă~i Anul de fabrica~ie 
Modul de 
dobândire 

2. Bunuri sub form ă de metale pre~ioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec>jii de art ă şi 
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Tnsumată depăşeşte 5.000 de euro 

N OTĂ: 
Se vor men~iona toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 



Descrier e 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 ~ 

Natura bunului 
Tnstrăinat 

Data 
Tnstrăinării 

Persoana catre 
care s-a 

Tnstrăinat 
Forma Tnstrăinării Valoarea 

Teren Intravilan 20.12.2021 
Ungureanu 
Catalina Georgeta 

Act de donatie 41 
mp 

0 RON 

IV. Active fina ciare 

1. Conturi şi d pozite bancare, fonduri de investi~ii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Tnsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N OTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn bănci sau institu~ii financiare din străinătate. 

lnstitu~ia care 
administrează 

şi adresa acesteia 
Tipul* Valuta 

Deschis Tn 
anul 

Soldlvaloare Ia zi 

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

2. Plasamente investi~ii directe şi Tmprumuturi acordate, dacă valoarea de pia Tnsumată a 
tuturor acestor depăşeşte 5.000 de euro 

N OTĂ: 
Se vor declara inclusiv investi~iile şi participările Tn străinătate. 

Emiten 
titlulsocietate 

persoana 
ac~ionar 

âsociatlbenefkiar 
Tmprum4t 

in care 
ste 
au 

de 

Tipul* 
Număr de 

titiuril 
cota de participare 

Valoarea totală la zi 

*Categoriile indţcate sunt. (1) hartii de valoare de#nute (titluri de stat, certificate, obliga~iuni); (2) acriuni sau 
părfi sociale in sotfietă~i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3. Alte active 
pe an: 

roducătoare de venituri nete, care Tnsumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 

_I]anhr~:nre .[/.s~aa4lrs 1 



N OTĂ: 

Se vor declara ~nclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan~ii emise Tn beneficiul unui ter, bunuri achizi~ionate Tn sistem leasing şi alte 

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

N OTĂ: 
Se vor declara i nclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Credito Contractat in anul Scadent in,anul Valoarea 

Banca Transilva ia 2008 2028 46725 CHF 

Banca Transilva ia 2008 2028 36960 CHF 

ING Bnak 2013 2025 4000 RON 

ING Bank 2013 2025 6000 RON 

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

 Cine a realizat venitul 
' Sursa venitului: 

~numele, adresa 

~erviciul 
prestat/Obiieetul 

generat de venit 
Venitula

or 
wncasanual

t . 

1.1. Titular 

1.2. So~/so~ie 

1.2. CoP ii

Minca Andrada Elena 

Colegiul National Mihai 
Viteazul Ploiesti, 
Bulevardul 
Independentei, nr.8, 
Ploiesti 

Bursa de merit 627 RON 

Minca Andrada Elena 

Colegiul National Mihai 
Viteazul Ploiesti, 
Bulevardul 
Independentei, nr.8, 
Ploiesti 

Premiere performanta 100 RON 

Minca Andrada Elena 
Centrul judetean de 
Excelnta Prahova, Str. 
Gheorghe Doja, nr.98 

Premiile excelentei 2021 600 RON 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata~iile uzuale pr/mite din partea rude/or de gradul I şi al ll-lea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate Tn ultimul an fiscal Tncheiat 



N OTĂ: 

Se vor declara nclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a reaiiEzat venitui 
Sursa venitului. 
numele, adresa 

Serviciul prestatJ 
Obiectui generator de 

- 
ven~t 

 Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din sa/arii 

1.1. Titular 

Minca Raluca St~liana 
Primaria Municipiului 
Ploiesti, Piata Eroilor, 
n r.1 A 

salariat 57692 RON 

1.2. So~/so~ie 

Minca Razvan Alexandru 

I 

SC STUDIO MODERNA 
ROMANIA SA, Splaiul 
Independentei, nr.319L, 
Sema Park, Bucuresti 

salariat 23936 RON 

Minca Razvan Alexandru 

SC SOCAR PETROLEUM 
SA, Str. Pechea, nr.32 36, 
etaj.4, Sector 1, 
Bucuresti 

salariat 62074 RON 

1.3. Copii 

2. Venituri din activită~i independente 

2.1. Titular 

2.2. So~/so~ie 

3. Venituri din cedarea folosin~ei ăunurilor 

3.1. Titular 

3.2. So~/so~ie 

4. Venituri din int)esti~ii 

4.1. Titular 

4.2. So15/so~ie 

5. Venituri din pe>~isii 

5.1. Titular i 

5.2. So~/soi=ie 



Prezenta declara~ie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men~ionate. 

Data campletăril Se~nâtura 

25-01-2022
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DECLARATIE DE INTERESE 
30 de zile de la numire 

Subsemnata MINCĂ V. RALUCA-STELIANA, având func~ia de Consilier la Serviciul Public Finante 
Locale Ploiesti, CNP 2790820293141 , domiciliul Ploiesti, Prahova Str. Delfinului, nr. 51, bl. -, Sc. -, et. -, 
apt. 

cunoscând pr vederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara~ii, declar pe propria 
răspundere: 

1. Asociat sau 
grupuri de 

c~ionar la societă~i comerciale, companii/societă;i na~ionale, institu~ii de credit, 
'nteres economic, precum şi membru in asocia~ii, funda~ii sau alte organiza~ii

neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi a~lresa 

i
- Calitatea de~inută 

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

Valoarea totală a 
păr~ilor sociale şi/ 

sau a ac~iunilor 

2. Calitatea 
comerciale, ale 
interes economic, 

de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăilor 
companiilor/societăl ilor naionale, ale instituiilor de credit, ale grupurilor de 

ale asocialriilor sau fundaiilor on ale altos organiza>iii neguvernamentale: 

Unitatea 
-.denumirea şi adresa - 

Calitatea deinută Valoarea beneficiilor 

3. C~litatea de membru in cadrul asocia;iilor profesionale şi/sau sindicale 

3.1 SINDICATUL LIBER SI INDEPENDENT PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI - MEMBRU 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau 
neretribuite, +1e~inutein cadrul partidelor politice, func>ria de~inută şi denumirea partidului 

.politic 

5. Contracte, incksiv cele de asisten ,juridică, consultant ă juridic, consultanlxă şi civile, ob~inute 

on aflate in cerulare in timpul exercitării funci~iilor, mandatelor sau demnită~ilor publice 

finan~ate de la bi.getul de stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societ i comerciale Cu 

c pital de stat sau unde statul este ac~ionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul 
de contract: 
numele, 
prenumele / 
denumirea şi 
adresa 

Institu~ia 
contractantă 
: denumirea 
şi adresa 

Procedura 
prin care a 
fost 
Tncredin~at 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 
contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
total a 
contractului 

Titular 



Rude de gradul 1) ale titularului 

Societă~i comerciale/ 
asociate, societâ~i 
desfăşoară profesia 

Persoană fizică autorizată/ Asocia~ii familiale/ Cabinete individuale, cabinete 
civile profesionale sau societă~i civile profesionale cu răspunder2~ limitată care 

de avocat/ Organiza~ii neguvernamentale/ Funda~ii/ Asocia~ii 

1~Prin rude de gradul l se în~elege părin~i pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent . 
2~Se vor declar numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de~inută, 

titularul, so~ul/sotia şi rudele de gradul I ob~in contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară 
contractele socie~ăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de 
gradul I deţin ma[ puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a 
acţiunilor. 

Prezenta decl~ra~ie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men~ionate. 

Data completării S~r 

25-01-2022 

r►âtiura 
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