
CONSILIULLOCAL TECUCI 
SERVICIUL PUBL CO NITAR LOCAL 

::
Nr  

=- 
	 DECLARAŢIE DAVE1E 

Subeinnatu1JSubsimîTa, 	 , având funcţia 

de 	 Ia 	 * 	:z-. 	
CIÇ 

CNP 	, domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292in Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie 
răspundere 
că  îinpreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

rti1 	iti /uii i ( 	itu 	ţ ti ... ti piIt1i ţ  
(uti- 	\1uIul (l( 

. 
(1u1)I1i(IlrC 

l i i u liriil 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; 
terenuri extravilane, dac ă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Tjtular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

(5) alte categorii de 

(titularul, soţul/soţia, 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

\(1ru:i 	iU iuni ( 	rii ... (1(.)1).u1lirii 
(u 	l 

iipriIili 
j)lrIt  

1u(1ul tlu .. . 	l iiuhiriil 

* 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 

i(u ri 	 \1irci r. (IC hIICI ti Aii U 	(IC ll1)riC)tiC IotJu1 	le tiob111ire 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  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 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul 

României la momentul declar ării. 

1)ecriere rt ni rEi 	 Anu l ch)J)Ei inl i rii 	 Vi luirct etiiuită  

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

I)IJ fl iilu i 	 Iro n 	cEitre ci re -i 
	

l()r1î111 

înrEiini1 	înrEiinEirii 	 îl1rEiin11 

Iv. Active financiare 

LUN7T

EAFOR  
G1AL4

ME 



1. Conturi ş i dzite bancare, fon,cluri de investi ţii, 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 străătate. 

	

ci l.c 	rc/ ă i 
i 	l(irci 	cc1cii 

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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

1I 	itciil 1 i [l ui 	)Cietlei îIi Cat -e j)crM)i HI C1i .. 	 .. N u iI 	r (1c ti tki ril 
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ic ţ iu1t.r 	u 	soctt/beiicfici.a r 	ru iji iil cot1c ţ cijrc - 

*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: 

OR 
LORGNALUL ,,ţ  

AWUNTEANU  



d 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

• V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul tznui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

(rii ţ r nfictt 111 Ş ci(ien ă 	lt 

,7 

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 străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de chelttzieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

- 
(tic 	rcJuit vciiiiui 

cii ilui ii i: rvici ui 	)rctOliuctu 1 Vni1ti1 	i ii1 

1. 1. Titular 

1.2. Soţ!soţie 

1.3. Copii / 

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

1 	i 	uitu1ui 	 iitii J)iLt 	()J)lLltli 	iiitul 	iivaI - 
(iiu 	itiliitt vcHitu] 	 . 

1 	1 ciiiluzi Jiu 	a1uzii 

•1.1. Titular  
, 

1.2. Soţ/soţie  

(E  
l O 

1.3. Copii  

2 	Venz Ăurz dn aetzvzt ăţz lndepeiiJL t?/c 

2.1. Titular --- 

2.2. Soţ/soţie  

3 	Venitzirz dzn cedaieczfolosin( i himm LI()i 

3.1. Titular  

3.2. Soţ!soţie  

4 Venzturz dzn znvetl ţu  

4.1. Titular  

4.2. Soţ!soţie  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 	Venz(u; i clzn a , tzvzt ăţi agz u vlc 

6.1.Titular 	 • 

6.2. Soţ/soţie  

(rViciul 1)rc.lI/o!)icctuI Vcnitu1inini1 
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\ &lJfl(. 

7.1.Titular 

HCrtOr (je vciiit 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii  

S. Venituri din alte 	uee 

8.1. Titular 

8.2. Soţţsoţie  

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 
	

Semnătura 

G O N F O R 
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ONSILIUL LOCAL TECUCI 
VICIUL PUBUC COMUNITAR LOCAL 

EVIQENTA A PERSq4NELOR . CUCl 
ltreNrP1 

DECLARAŢIE DE INTERES1 

Subsemnatu1JSu$Hfa, 	 . 	 , având funcţia 

de 	 Q la 

CNP 	, domiciliul 	 . 
¶—\ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind f1su1 în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

T i - 	%OCiIit I)U ItC ţ ioilUr 1.1 %()ciCti ţ i contcrciItlC C 11)1)  liiil%()CiCti ţ i HIttIOII1IC in%titu ţ ii (iC CIC(Jit. grupuri (1C 

intcru% ec 	loll1ic,]tccufli ş ilflunibruîfli%cillii. 1tindIt ţ ii siau I1ltCorza ţ li 

Nr. de părţi Valoarea total ă  a 
Unitatea . Calitatea deţinuta soeiale sau - 	. parţilor sociale 

— denumirea şi adresa - de acţiuni . ş1/sau a acţiunilor 

- . 

ItlIlt1Vl 1JU JlJUlJlJl (1 111 1)1 	IJJUIU !JL LjllI1l!,Lt 	. cJIJlIJIIl!J JJ . 	 ., 	 s, 

iciiloi It11 tOflOiIlC. I11C CUfllI)UIiii101/%()CiutIl ţ i 1 0 1  nIi ţ ionItIc. Illc ifl%I itHtiilor (IC ciedil . Illc t.iiipn iilor (IC ifltclC% 

h- 	iitiilor 	i ii 1l1nbtii1n1 ori A lc ;i ltnr urii i/Iltii llCiI N CllIIl lHCIitIllc: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... .__________________  

.S. ( 	litiitelile iflelIIl)FUîn cIl(lIUI It%ociUliilor pl((!UIC%i/%UU%ilidiCItlC 	- 

3.1 ...... 

- 

i,ii 	n 	 (IJlllJ 	J Jll 	ii1 l)( 	i 	cnniinI, 	1Cllil)llit( 	%I1lI 	flCl:Ctril)tlitu. 

(1 (_ IHU i . în . 1( 1 1 u l ]) 11 1 1( 1. loi polilH.( fu n. t i (1(. l in u t t si d*. ti U nl ii. 	t llt1(1U lu)oI itn. 

4.1...... 

5. (n trllcte, iIIcllI%i cC]u (lu It%i%ICII ţ i jU ri(lict. cOtI%ultUll 	j civilc. oli ţ iiiule %Iltt IlflIltC Îfl (lurulIliC în liiii pu 1 

cxcrcitiii iti nc ţ i ilor, niItndIllclor %IIU dellinit.-1 ţ 11or pul)Iicc fitnlii ţ litc (IC lIl bligettil tic %1I1t, locU1 si (li 11 loti(1 uri 

Cxl CIIiC Uli îliclieiale CU % oCiCtt ţ i COfllClciIilC Cl1 CIl ţ)ilIll (IC %tIIt %Iltl Ufl(IC %1I11 ttl c%ICIIC ţ iollIll 

tfl 11 i ()li ti i/in itloritll r: 

5.1 Beciani1 de contiact nume1e, 
pienumele/dcnuiriiiea şi adresa 

l lllli 	S S.l 	• l 

UIJlIJlJIII 	 L 	.• ltl 

1 

Data 	 Valoaiea
Durcta 

încheierii 	 . 	totalăa 

	

contiactului conliactulut 
	

contiactul 

CON

UCARME 

 
CIJ ORI  

MUPJTEAIV  



:: • :

fl ____ 

adsa conu1 

Soţsoţie. 	 • 

._______________________Rudededu1Ia1eiitu1an1ui fl ______ fl 

Socieg  
amàmWAsod,iţiifamlale/Cabinetè  
individuale, cabineteasocia, societăţi 

fl civi1episionaIe sau societ ăţi civile fl 

pioisionalecuipundete limilatăcaie 
de şoaiptuiade avocaOrjinizaţii 
neguveme/Funda ţii/Asociaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  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. 

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

Data completării 
	

Semnătura.— 
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