CONSILIULLOCAL TECUCI
SERVICIUL PUBL CO NITAR

LOCAL

Nr
::

DECLARAŢIE DAVE1E

=-

, având funcţia

Subeinnatu1JSubsimîTa,
de

Ia

*

:z-.
CIÇ

, domiciliul

CNP

cunoscând prevederile art. 292in Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie
răspundere
că îinpreună cu fami1ia1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţ inerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dac ă se af1ă în circuitul civil.
*2) La Tjtular se menţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacanţa; 4) şpacornercia1e/ae
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producţie.
*2) La Titu1ar se menţionează, în cazuFinuri1or proprll, numele proprietarului (titularul, so ţu1/sa,
copilul), iar în cazul bunurilor
şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1 Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte inijloace de
transport care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
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2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul •cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul
României la momentul declar ării.
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
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Iv. Active financiare
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1. Conturi şi dzite bancare, fon,cluri de investiţii, forme echiva1enIe economisire şi investire,
inclusiv cardurile dedit, dacă valoarea însumată a tuturor acestira dep şte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara ii1usiv cele aflate în b ănci sau instituţii f1nanciare din str ăătate.
ci l.c

i l(irci

rc/ ă
cc1cii

i

I

i

plIV,

Valilla

Deschis, îii ailtil

k1.

rc 1

ii

.y

*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 anuluijiscal anterior).

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particip ările în străinătate.
1I itciil 1 i [l ui )Cietlei îIi Cat- e j)crM)i HI C1i
ic ţ iu1t.r
u soctt/beiicfici.a r
ru iji iil

..

..

N u iI r (1c ti tki ril
. .
cot1c ţ
cijrc

-

i1uirc

ltl

L ii

*categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjîcate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:
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NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
• V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţ ii emise în beneficiul tznui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumat ă a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţionale sau
institu ţii publice române şti satz stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de chelttzieli, altele
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1. 1. Titular

1.2. Soţ!soţie

1.3. Copii

/

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al
!1-lea

CU ORiGALUL/I

VII. Venituri ale dec1aranti şi ale membrilor săi de familie, realizate în tIu1 an fiscal
încheiat (potrivit art. 41 din Legiir. 571/2003 privind Codul fical, cu modific ări1ei completările
ulterioare)
NOTA:
Se vor decjara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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7.1.Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
S. Venituri din alte uee
8.1. Titular
8.2. So ţţsoţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind f1su1 în declara ţii, declar pe propria răspundere:
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Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara nuniele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia i rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5.
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoinplet aI datelor men ţionate.
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