
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul Bunghiuz Corneliu Silviu, având funcţia de consilier juridic principal, Serviciul 
Administrare Domeniu Public şi Privat, Compartiment Managementul Spitalului la Primăria Municipiului 
Adjud CNP                , domiciliul Adjud,                                                          , judeţul Vrancea, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1) 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 

Dealul Dumbrava agricol 2012 

Dealul Dumbrava agricol 2012 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

700 mp 1/1 

900 mp 1/1 

Modul de 
Titularu11>

dobândire 
Contract 

Bunghiuz 
vanzare-

Corneliu-Silviu 
cumparare 

Contract 
Bunghiuz 

vanzare-
Corneliu-Silviu 

cumparare 

* 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. 

*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 

dobândirii 

---
--

-

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul2)
parte dobândire 

L---" 

_L----
-

-

* 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. 
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< 
• 

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

N O T Ă: 
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 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
nume)�, adresa 2enerator de venit încasat 

1 1 Tit11hir 

--------
1.2. Soţ/soţie --------

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

r---_ 1.3. Copii 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al J ]-/ea. 
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/ obiectul Venitul anual 
Nume, adresa 2enerator 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. 

Data completării 
31-05-2018
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Semnătura 


