
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, ROBU ALINA-MA UELA, având funcţia de director la Centrul Judeţean de Resurse 

şi de Asistenţă Educaţională Botoşani, CNP 2750405070025, domiciliul în municipiul Botoşani, str. 

Vârnav nr. 6, se. B, ap. 15, 

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

că împreună cu familia1l deţin următoarele: 

*I) Prin familie sc în\elege so\ul/soţia şi copiii afla\i în între\inerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul1 > 
dobândirii parte dobândire 

nu este cazul nu este cazul nu este cazul 
nu este nu este 

nu este cazul nu este cazul 
cazul cazul 

* 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 mcn\ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri
OTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

Judeţul Botoşani, Municipiul 
Botoşani, Str. Yârnav, nr. 6, (l) 1996
se. B, ap. 15 

Suprafaţa 

47 m2

Cota- Modul de 
Titularut2> 

parte dobândire 
Robu Alina-
Manuela, 

½ Cumpărare 
coproprietar - ½ 
+ Mihalache
Elena,
coproprietar - ½

* Categoriile indicate sunt: ( l )  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. 

li. Bunuri mobile 
I. Autovehicule/autoturisme, tractoa re, 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 SUBARU 
I 20 11 Cumpărare FORESTER 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cu lt, 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 teritori ul României la momentul declarării . 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
nu este cazu I nu este cazul nu este cazul 

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 înstrăină rii înstrăinat înstrăinării 

nu este cazu I nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul 

IV. Active financiare 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclus iv cardurile de cred it, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

1 0 TĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoa re la zi şi adresa acesteia 

' BA NCPOST (actuală BANCA 
( I ) lei 2001 268,83 TRANSILVANIA) 

AEGO - Pensii Private 
(Fondul de pensii admin istrat privat (3) lei 2014 47.794,12 

VITAL - pilonul 2) 
CAR ÎNVĂTĂMÂ IŢ _ 

(3) lei 1994 S2,00 fond social 

*Categoriile indicare sunt: (I) eoni curent sau echivalente (inclusiv card); ( 2) depozit bancar sau echivaleme: (3) .fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele t(/erente anului.fiscal anterior). 
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2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoa rea de piaţă însumată a tuturo r acestora depăşeşte 5.000 de euro 

OTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi partic ipările în străinătate. 

E mitent titlu/societatea în care persoana este 
T ipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală la zi actionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare 

nu este cazu 1 nu este cazu l nu este cazul nu este cazu l 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare de(inute (titluri de stal, certificate, obligaţiuni); (2) ac(i1111i sau părfi sociale în societci(i comerciale: ( 3) împn111111111ri acordate în nume personal. 

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

Descriere Valoare Valută 

nu este cazu l nu este cazu l nu este cazul 

OTĂ: 
Se vor declara inclus iv cele a flate în străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem lcasing şi alte asemenea bunuri, dacă va loarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
S d e vor ec ara 111c us1v pasive e 111anc1are acumu ate 111 s ra111 1 fi t •. ăt ate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 
nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazu l 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sa u subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din pa r tea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii a utonome, companii/societăţi naţiona le sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, a ltele decât cele a le a ngajatorului, a că ror va loare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul p resta t/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa e:enerator de venit încasat 

I.I. Titular nu este cazul nu este cazul nu este cazul ... 
1.2. Soţ/soţie nu este cazul nu este cazul nu este cazul ... 
1.3. Copii nu este cazul nu este cazul nu este cazul ... 

*Se exceptea:ă de la declarare cadourile şi trataf iile u:uale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-iea 
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Vil. Venituri ale decla ra ntului şi ale membrilor să i tic familie, realizate în u ltimul an fiscal încheiat (potrivit art. 4 .1 din Legea nr. 571/2003 privi nd Codu l fisca l, cu modificările şi completările ulterioa re) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străi nătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului I Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
generator de venit încasat 1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Centrul Judeţean de Resurse şi 
de Asi stenţă Educaţională, Director - salariu 76.405 lei 
municipiul Botoşani, Vouchere de vacanţă 1.305 lei 
Str. Dimitrie Rallet nr. 6 
Direcţia Generală de Asistentă 

Membru în Comisia pentru ROBU I. /\L11 A-MANUEL/\ Socială şi Protecţia Copilului, 
Protecţia Copilului - 6.667 lei munic ipiul Botoşani , 
i ndemnizaţie de şed inţă Str. Maxim Gorki nr. 4 

Ministerul Educaţ iei şi 
Expert judeţean proiect Cercetării, Bucureşti , Sector I, 
POCU, Cod SMIS 122607 27.965 lei Str. General H. Berthelot, 
- salariu nr. 28-30 

1.2. Sot/soţie 
... nu este cazul - -
2. Venituri din activită(i independente 
2.1. Titular 
... nu este cazul 
2.2. Sot/soţic 
... nu este cazu I 
3. Venituri din cedareafolosin(ei bunurilor 
3. 1. Titular 
... nu este cazul 
3.2. Soţ/soţie 

... nu este cazul 

./. Venituri din investi/ii 
4.1. Titular 
... nu este cazul 
4.2. Soţ/soţie 

... nu este cazul 
5. Venituri din pensii 

5. 1. Titular 
... nu este caLul 
5.2. Sot/soţie 
.. . nu este cazul 
6. Venituri din activităfi agricole 
6. 1. Titular 
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... nu este cazu I 
6.2. Soţ/soţie 

... nu este cazul 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual Nume, adresa generator de venit încasat 7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. 1. Titu lar 
... nu este cazul 
7 .2. Soţ/soţie 

... nu este cazul 
7.3. Copii 
... nu este cazul 
8. Venituri din alte surse 
8. 1. Titu Iar 
... nu este cazul 
8.2. Soţ/soţie 

... nu este cazul 
8.3. Copii 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
Alocaţie de stat pentru copil 2.173 le i R.A. ş i I nspecţie Socială Botoşani 

Pensie Pensie de întreţinere copi l 7.600 lei 

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

Data completării Semnătura 

08.06.202 1 ......... ./2.4.. ......... . 
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