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DECLARAŢIE DE INTERESE 
Anual, până la 15 iunie

Subsemnata Girbea V. Gianina-Virginia, având funcţia de Inspector superior la Prlmarla Comunei
Tomsani, CNP-===r--•, domiciliul

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

:1
I

-

1 . .As.qdat sau acf-ion111 la s_.ocletJţ! a)une�lale, comp�nllt,socletăţJ n�ţJbn1de1 instltuţ1j de cr,elllt, 
grrupuri de fntel'!eS ec-onomlc. p:riec-tl.d) ş1 m'en).1 '1-Uîb as'o'tia1fl, fim'diţU s:au alte or,ganlzelll 

n�1uveJ'-1JâJne"ilt-i1e1 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/ 
sau a acţiunilor 

�. Calitatea de memb'r,a în organele de c:onduc.el'e• admin1s6!.ar,e şi c-ontrol afe socletiţJlor 
c�rnerclale, al� compJt'n1jlo;rilso..c;lefiţjl�ll·n�ţ\onale, ă1e in�tuţlllbr, de eredi� ale gr,up-uri1'or de 
lbter.e'S econornle, ale aso'(faţJllot sau fundaţlllo,r- ori ale al.tor or,găntzat1Joe1uvemallJ,J!ntale': 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -

- -

3i. Ca1Jtatea de m,etnb):U în cadrrUl lilSQtlatlil�J-Tprofe'Slonafe şif�ţtll slndJca1e
3.1 CONSILIULJUDETEAN PRAHOVA - MEMBRU 

4. Ca11taW' de memb�:fn oy,genll1�de concl�re allm1,al$tr•re fJ control; 1!8Jdlmi• •11

n-eretrrlbUlte, dellnule'tb adrul p'art1il\ta11 l!-'011lfce, fo� de.ţlnuti şJldenum re'B plhthlu1uJ 
polldc 

s. €0,ntHcte, inchlstv cele de :aslsftmlJ JurJt!i1:� consult•nţlJw:idic� tolJSuftîanţl f1 d�le� obţjnufe
ori aflate în d\fiU\al'A!îh tlt.n"p}'I exerdllril fun'CţJUo), m•ncta'te1oti sllu de11tn1tl)!lor �b11,;e 

finanţa:te de la bl!lge'tul'de stel, lqcaf şJ dln fondurt e)d;el!fţe'lO)'J t,ach��� cu sodşţ1ţtco)11er�ia1e cu 
ca-pit-a1 de stal sau unde st-atul est� a'Cflonar majorit-al:/rnlh'Driitarr: 

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

Instituţia 
contractantă 
: denumirea 
şi adresa 

Procedura 
prin care a 
fost 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 
contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 
contractului 

Titular 

Soţ/soţie 
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- I- I I - I I - I -
Rude de gradul 1 1) ale titularului 
- I - I - I - I - I - I -
Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspunde2y limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii 
- I - I - I I - I I -

1 lPrin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2lse 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. 

�-------D_a_i:-a_co_m_P-_le_ti_r_i_i ______ _ 
04-05-2022 -

2/2 



655063 
11111 1 11 1 11111 1 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Anual, până la 15 iunie 

Subsemnata Girbea V. Gianina-Virginia, având funcţia de Inspector superior la Primaria Comunei 
Tomsani, CNP • domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 
răspundere că împreună cu familia 1> deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

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

l4 Adr:e�a sau Categoria"" 
AnlJJ 

zona dDJ>ândirii 

Tara: 
ROMANIA 
Judet: 
Prahova Intravilan 2000 Localitate: 
Tomsani 
Adresa: 

Tara: 
ROMANIA 
Judet: 
Prahova 
Localitate: 
Albesti- Agricol 2016 

Paleologu• 
Adresa: 

Suprafaţa eota-
p,arte 

1677 m2 1/2 

4960 m2 1/2 

Modul de 
" l!itula)',d1

)dobandire 

GÎRBEA 

Contract de GIANINA 

vânzare V�RGINIAŞI 

cumpărare GIRBEA 
SORIN 
DUMITRU 

GÎRBEA 

Contract de GIANINA 
VIRGINIA SI vânzare GÎRBEA cumpărare SORIN 
DUMITRU 

*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. 

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

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

•I Adfesa sau Anul �'tai-
1'' fio�}ll d,e 

Categorrlatr sup,rraf •.til T(f �la)îolţJzotîa dbt;ântfirll ,iatt,e db'J>indhte 
" 

Tara: 
ROMANIA GÎRBEA 
Judet: GIANINA 
Prahova Casă de 2000 144 m2 1/2 Construcţie VIRGINIA ŞI 
Localitate: locuit GÎRBEA 
Tomsani SORIN 
Adresa: DUMITRU 

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

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

.. 
Mo'dMlde 

1,· Naţura Marca Nr. de bllcăţ1 Anul de fab:ric:;aţle 
doblndir� 

Contract de 
Autoturism CITROEN 1 2006 

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. 

1 Descrlere sumari Mnul dobl}ldtr� Va1oerie11 estimata 

- - -

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

Nat.ura bll.nulul ! 
Oaţa 

eerisoaţtll catre lt 
li ta)',e S!icl Fo--rma î,nstr.i•tn'lrli V.a1oarea 
li îhstri)naţ îristrilnitiJ 

înst-r-llnlllt 
11 -

- - - - -

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

I 
ln'stltuţ}'a clre

T��U:I* V.a1uta I 
D.eschlsîn

SoJil,N.a1oar,e ia zi allinlni.Streaz.� 
QlJI!şi�d)ies� a-ce'jJelal

- - - - -

*Categoriile indicate sunt: (1) 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: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Em1tent 
titluiso"'cletate,1 în fl'areI I 

I ReriSoana ette Num1r de tUtur�i 
acţlo,.nar sau T�j)ul* cota de p11rtld)>ate Valoa1:ea tot:a1i 1a,zl 

asodattl>elleflcial' de 
1, împ'fumut I - -

- - - -

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau
părţi sociale în societăţi 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: 

1-
·oescrler,e

1-
V,aloare 

l-
Valut,a 

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. 

I Creditor Contra�at în anuJ 
•.

Scadenfîri anul Valoarea 
L .. 

. 
- . . 

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 
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cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

- . , 

SuJsa ven1t-0lUi: Cine a r,eali%at V,enit-ul 
nqm�J,. allresa 

1.1. Titular 

- -

1 .2. Soţ/soţie 

- -

1.2. Copii 

- -

li s�fiul 
I• w.estaU-8.bJţcţ,-uJ 

I• 

1, gene atllr; de v�ntt 
I• 

-

-

-

-

-

-

-· ..• 

vlmJtul anual 
îb�s�)l 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-iea.

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. 

ServJclul prestat/ S11rsa '1enitului: Ve11Jt,ul anual Cine a realizat v,enltul 
npmete, adt,e_s__a Obiectul g�i,er,a,tol' de i încaset venit 

li 

1. Venituri din salarii

1 .1. Titular 

GÎRBEA GIANINA Primaria Comunei 
Tomsani, TOMSANI, NR. INSPECTOR 3840 RON VIRGINIA 24A 

1 .2. Soţ/soţie 

GÎRBEA SORIN DUMITRU CTP PRO CONSTRUCT
MUNCITOR 50400 RON 

SRL, PLOIESTI neanonimizat 

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 

- -
-

-
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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 

- -

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 

GÎRBEA ANA MARIA AJPIS 

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

ALOCATIE DE STAT 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2568 RON 

--

. -

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

..,__ _____ o_a_ta_. _c_om_rp_le_ti_i-_U _____ �
04-05-2022
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