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DECLARAŢIE DE AVERE 

3ubsemnatu1/Subsemnata, 	PAPUC MIRELA 	 , avănd funcţia 
le SEF BIROU 
	

la Seviciul Pulbic Comunitar Local de Evidenta Persoanei , 

, domiciliul TECUCI , 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  Impreună  cu familia l)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se inţelege so ţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

'Cate 
Adre ,,a sYitti zona'" I . 	., d 	rit S pi-aF  

P 
(41 

dobawlire , _ lgHHiUFIII ,  
T101 ,P 480 1 2013 10000 mp 1/2 cvc 

Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

T101 ,P 482/5 1 2013 5000 mp 1/2 cvc Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

T101 , P 482/4 1 2013 10000 mp 1/2 cvc Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

T24 , P 901 1 2013 7193 mp 1/2 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

T133, P 682/3 1 2014 4247 mp 1/2 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

T133, P 682/2 1 2014 4100 mp 1/2 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

1 2014 20640 mp 1/2 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

1 2014 10756 mp 	1/2 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

1 3 2014 1347mp 	1/2 cvc Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

198/1 P3223/1/55 1 •2015 21800 mp 	1/2 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

- T200, P 3239/61/5 1 2015 2800 mp 	1/2 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

' 200,P 3239/41 1 2016 10000mp 	1/2 cvc Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 
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TOO P3239165 j 2016 9900mp 1/2 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

- T142,P2404/1-6 1 2016 2000mp 1/2 cvc Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

1r 198/1,P3223/1-56 1 2016 3000mp 1/2 cvc Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

' 200,P3239/42 1 2016 3500mp 1/2 ,cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se află  1n circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 

kdresa situ 	L 
, 	m 

CakgorLt' Aut 1 
. 	 -afata 

(1O1JrI 	Lri l 	 ' 

Cota- 
' 

parle el,pbandiW 
Nlociul de  Ţittridrur 

2 '2017 .  386mp 1/2 P.V. receptie 
a. 	P puc Innut Daniel 

Papuc 'Mirela 

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

*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi num,ele coproprietarflor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

— 	— 1 Nr. (ie 	Anul de 
Natura 	Marea 	 Nlodul de dobăndire 

bucă ti 	„:;_., riettie —~ rs  

Proiect fonduri europene 

TRACTOR 	VALTRA 	1 	
2014 MASURA 121-Dezvoltarea exploatatiilor 

agricole ,finantare 50%+50% LEAS1NG 
Panuc Mirela I.I. 
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2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, 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 c ăror 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 declarării. 

Dcc Anuândivi 
-- 

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

-Na tui-a buiiului 
În ~,, tt- âiiiki l îutji 

Pcroana citrc care -a 
întrăinat 

Fornia 	: 

Iv. Active financiare 

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

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

1iititu4ia ci r4 adrnin1rca 
i a(1rCa iccs ţcia Tipu1 	VaIiti l)cctii 	în aniil Sold!a1oare la zi 
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*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de inestiţii sau echivalente, inclusiv fonduri prîvate de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasameute, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

- 	it ţ l)fli4 	tU 	litib(fl(fi11ti(1( i11j)1 uiuut 
1 ipu! 

uni ti tk tithiri/ 

oti 	p 	prc  
a1i ir 	i toţ,ila I 	,i 

*categoriile  indîcate sunt: (1) hdrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjjîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni saupărţi sociale în societăţi cQmerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

r-- 
- (, 1ii 	 în inut 

DEUTSCHE LEASING 
Masura 121  —modernizarea exploatatiilor 	20 14 

Papuc Mirela 11 arico1e achizitie tractor 

c1unt Pa 

2019 

vtI 

68350 EURO 

CETELEM 	 1 	2014 	1 	2019 	 28800LE1 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionatefaţă  de valoarea de piaţă, din partca 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii 
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publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 
angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cinc a rcalzat venitul Snrsa vcnilului: 
%bele le, 

Serviciikjrestat/Oie  
cic 	cii ţ  

1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

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 modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

i 
(, ine a realizat vcnitul Srsi venituluie 	Sr eii1 prc?at/01)icctu1 

nnc1c, acJrei, 	generator deenit 
nal 
iiicasat 

l. 	I 	Iilllîi (IIH 	(1l(1îi 

1.1. Titular  

Papuc Mirela Salariu SPCLEP Tecuci 36142 lei 

1.2. Soţ/soţie  
Papuc Ionut Daniel Salariu Petronictec SRL 5552 lei 
1.3. Copii  

2. J il7l/l1î dHi uliu1I independente  

2.1.Titular  

Papuc Mirela 1.1 	. Sat Nicoresti Activitati agrieole 6817 lei 

2.2. Soţ/soţie  

3. J 	/7i/ii1i din L((/(lJcL/ /,liiiei /),!m1rzlor  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Ieniiiiti (/ZH iiyvesiiii 



4.1. Titular 

4.2. SoVsoţie 

5. l'cnituri din pcnsii 

5.1. Titular 

5.2. SoVsoţie 

:p. kniţuri din ac7iyil aţi agricolc 

6.1. Titular 

6.2. SoVsoţie 

€ine zorealizit venitul 
Sursa ţ eţ tttini: 

N n nic, aci resa 
,Ş?erviciul prestatijieettO 

generator de venit 
Venitul atua 

IneaNat 
-. I-  'enituri din premii 	i dinjocuri dc noroc 

7.1. Titular 

7.2. SoVsoţie 

7.3. Copii 

. I 'cizilliri din alte surs,,  

8.1. Ti-tular 

8.2. SoVsoţie 

8.3. Copii 

Papuc Matei Alexandru Alocatie De stat 1008 lei 

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

Data completării 

13 (b2 (7°/\?  

Seihnăpra 

.10 
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, DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 PAPUC MIRELA 
	  , având funcţia 

de 	 SEF BIROU   la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI,TECUCI 

CNP 	 , domiciliul TEcucl , 
GALATI  

5 

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

-4" 1 	"/ 	 " 1 1. Asoc itrt sa 	10Mtr a societa comercut c, compann Nocie -Lt mt totra e, rnsti u it e cret it, 	upurt e 
_interes economic, precum si membru in :tsocia it. funda ţ ii 

— 

sau  alte 

Calitatea 

orgAg.itadi peguverna c 	e  
Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
— denumirea şi adresa 

deţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

2. Calitatea de membru in organele de conducerc, 
re4.1.,illor autonome, ale comp:millor/sociel ă tilor nationale, 
economic,ale ~c,ia iilyr sau ftwda,Iiilor ori :de alkor 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

t_titnittistrace st, control :.tle 
ale institu ţ tilor de credit, 

organizt-ttii  neguvernomentale: 

Calitatea deţinută  

societattior comerchtle, ale , 
:tle grupurilor tle tuteres ! 

, 

Valoarea beneficiilor 

_ ._Cal 	tea 	e n 	tbru 'in  edrul  asocjapilor prolesionale ş i/sau 	ntlicale 

retribwite I. Calitatca 	c rneiiiljrrii  irttrganele de conducere, admluis 	are şi contţol, 
delinuteip c:tt rul p:trtniejor politice,  functi:t detinuta si dentwire:t 	ti trtlujui politic 

i cretributte, 

societ ă ti comerciale 

Proceduraprin 
care a fost 

si civile, 

dc stat 
finantate 

---...... 
5. Coutracte, inclustv cele de asistenta juridic:1, consultant ă  
in derulare în timpul exercitarti functtilor, maudatelor 
stat, local si din fonduri externe ori incliciate cu 
actinnar majoritatiminoritar: 

jurielica, 
sau demnitcatilor 

cu 

Tipul 
contractului 

consultau a 
publice 

capital 

contractultri 

obtinute 
de la 

sau unde 

Durata 

ori allate 
lon-zetul de 
statul estc , 

Valoarea 
totală  a 

5.1 Beneficiatul de contract numele, 
prenurnele/cknumirea si adresa 

• 	 Instituţia 
contractantă: 

Data 
ineneierii 
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derfurnitea şi 
adri2sa 

incredinţit 
contractul 

coniractului •  codractuhti 

Titular ...... 	. 

SoI/soţie 	- • 

RudedegradulPaletikilarului 
............ 

Sociffiţicomerciale/Petsoanăfizică  
autorizaWAsociaţii finuliale/Cabinete 
individnale, eabineteasociate, societăti 
civileprofesionale sau societăţi civile 
pn-ksicnalecurăspundewlimitatăcatu 
desksoatăptofesiadeavocat/OrganizIţii 
neguvemarnentBle/Fundaţii/Asociaţii2)  

1)  Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă : 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiandui de contract unde, prin calita ţea deţinută, titularul, 

soţullsoţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul impreun ă  cu soţul/soţia i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dob ăndire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătu- 
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