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,DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	CODREANU I. VASILICA 	 , avănd functia 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE 

de CONSILIER PRINCIPAL 	 la EVIDENTA A PERSOANELOR TECUCI 

CNP 	 domiciliul MUN. TECUCI, 
GALATI 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu famiIia 1  detin următoarele: 

*1.) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi In intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terehuri 
N T Ă.: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

* Categorille indicate sunt: (1) agricol.; (2) forestier; (3) intravilan.; (4) luciu de ap ă; (5) alte categori.1 de teren- uri 
extravilane, dac ă  se află  1n circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează, îri cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularu1, so ţul/soţi.a, 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i n.umele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 

, 	 . 

TECUC1, 	 CODREANU 
2 	 2010 	80mp 	1/16 MOSTEN1RE CRIST1AN 

RAZVAN 
. * Categorille indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 
*2) La "Titular" se men ţionează , 1n cazul bunuril.or proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţia, copilul), 

i.ar 1n cazul bun.urilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme ft tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

2. Bnnuri sub formă  de neta1e preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
uumisinatică, obiectc care fac parte din patriinoniul cultural na ţioual sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NO?Ă : 
Se vor menţiona toate hunurile atlate în proprietate, indiferent dac ă  ele se at1 ă  sau nu pe teritoriul Ionâniei 

la momentul declarării. 

111. Bunuri niobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro ficcare, şi bunnri imobilc înstrăinate în 
ultimele 12 hini 

• .•. .Iv. Active finaiciare 

. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, formc echivalente dc economisire şi investire, 
.iiiclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

OTĂ : 
Se Vor declara inclusiv cele at1ate în b ănci sau instituţii t1nanciare din străinătate. 

. *categorijze  indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivaiente (inciusiv card); (2) depozit bancar sau 
ec/iivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalnte, inclusiv jnduri private de pensii sau aite sisteme cu 
acwnulare (se vor declara ceie arente anuiuijiscal anterior). 



2. Plasatnente, investi ţii di.eete şi împrtamuturi acordate, dac ă  valoarea cle piaţă  înstunată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

Me 	
DS 

	UF 

*categopiile indicate sunt: (1) liârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certfîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi cornerciale; (3) împrun?uturi acordate în nume personal. 

......3. Alte aetive prodncătoare de venituri nete, care însnanate clep ăşesc echivalentul a 5.000 cle euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af!ate în str ăinătate. 	 . 

V. ]atorii 
Xebite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul aanui terţ, buauri achiziţionate îa sistem Ieasing şi alte 

aseaneaea bnauri, dacă  vaioarea îiasumată  a tutnror acestora depăşeşte 5.000 de euro• 

NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv pasivele fnanciare acumulate în str ăinătate. 

V. Cadouri, servicii sau avantaje primite grtuit sau subvenţionate. faţă  de valoarea de piată, din 
• partea naor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, coaapanii/societ ăţi naţionale sau 
iastituţii puh!ice româneşti sau străiae, iaclnsiv bnrse, credite, garaa ţii, decoatări de cheltnieli, altele decât 
cele ale aagajatorului, a căror valoare individnal ă  depăşeşte 500 de euro* 



1.1. 

l .2. So ţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al• 11-lea 

• . ........... .VI1. Venituri ale• declarantului şi ae inembrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încIeiat 
(pot.iivit art.4t din Legea nr. 571/2003 privinti Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NO•TĂ : 
Se vor declara incFusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

GENTI 	ETE 	A INDEIZATIE 
• 1.1.Titular— CODREANU PENTRU PLATI S. STIMULENT CRESTERE 14000 

V INSPECTIE SOCIALA COPIL, ALOCATIE  
SERVICIUL PUBLIC 
COAUNITAR LOCAL DE SALARIU 7200 
EVIDENTA A  
PERSOANELOR IECUC1  

1.2. Soţ/soţie CODREANU UM 1411 	ARI AD SA] ARIU 36600 
• CRISTIAN RAZVAN . 	 . 	 . 

ţ. 	 .-. . 

2 	u1ar  

2.2. Soţisoţie  

13.l.Tituiar 

3.2. Soţ/soţie 

Fi 



4.1. Titular 
	

- 

4.2. Saţisoţie 

5.1. Titular 

5.2. Saţ/soţie 

' - 

- 
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 Titular 

6.2. Saţisoţie 

17.1. Titular 

7.2. SoVsoţie 

, 
17.3. Copii 

	

- -, 	 .,-,. 

 

, 
	 .-F- 

 , 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

2200 
8.3. Copii — CODREANU 	

BUGETUL DE STAT 	 A1OCAT1E 
i 	, 
iTv'ASILE BOGDAN 

Prezenta declaratie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

	

Data completării 	 Semnă tura 

/,;.9 Co?, 
•••.. .•••••.•„.•••.• ****** 
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DECLARATIE DE INTERESE 

SubsemnatuUSubsemnata, 	CODREANU VASILICA 	 , având functia 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE 

de CONSILIER PRINCIPAL 
	

la EVIDENTA A PERSOANELOR TECUCI 

CNP 	 ,domiciliul TECUCI, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria r ăspundere: 
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prentineleklenumiteasiadtm cont~tă: 
denumireasi 

adresa 

careafost 
Inctedinţat 
contractul 

conttactului Incbeietii 
contmctului 

contractului 	totalăa 
conttactului 

So ţie 
I 

Rudedegradul 1 1) aletkularului 
...... 	 

Sociefal1cometcăa1e/Pasoană fizică 	— 

Rtrorizată/Asociaţilfamiliale/Cabinete 
individuale,cabineteasociate, societ ăţi  
civilepofesionale sau societtiţi civile 
profesionalecurăspundererunitatâcare 
dcstkoarăptofesia de avocat/ Oranizaţii 
neguvemamentale/Fund4i/Asocia ţii2)  

1)Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  si cop1.1 pe li.nie descen.dentă . 
2)Se vor decl.ara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin cali -tatea deţinută, titularul., 

soţul/soţia si rudele de gradul obţin contracte, asa cum _sunt defmite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni 1.a care declarantul impretmă  cu soţul/soţia si rudele de gradul 1 de ţin rn.ai  puţin. de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completarii 
	

Semnătura 

jc.? 002 Zo  
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