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DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata,5: 	 , având functia 
de 	P,,E 1,17 	 la 	

vCO  

CNP 	 , domiciliul rp'ec,e." 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul "in declaratii, declar pe proprie 
răspundere că  împreună  cu familial)  detin următoarele: 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 

N 0 TĂ  :  
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă  se află  in circuitul civi I. 

2. Clădiri 

N 0 	: 
Se vor declara inclusiv cele aflate U-1 alte tări. 
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A 	--ntri 	-4-- 
,dobâiulirii4----  

Cota- 
parte 

2i- - . 	--Tit-ularul 

,9 00 5 (1,&•1 _, AoţvArl a •."_-<.i QT-Es u& $!1-1,,,4  Lo  

, 

- 

indicate sunt: ( ) apartarnent; (2) casă  de 	(3) casă  de vacantă: (4) spatii comercialeide 
producue. 



11. Bunuri mobile 

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 
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OTonş 12-'x's d-i T cg y407-  -. A-  
A-u-rortP P-t`9 H Lac,q-Al  

. ---..,.. . 
-., ..„, 

"-----..,. 

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 
insumată depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 TĂ :  
Se vor menţiona toate bunurile af1at în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 

teritoriul României la momentul declarării. 

Anui dobândirii Descriere sumară Valoare‘U esţiinată 

1) Prin familie se inţelege sotul/soţia şi copiii aflaţi in "intreţinerea acestora. 
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sotia, 

copilul), iar "in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

Natura bunului 
instrăinat 

Data 
instrăinării 

Persoana către care s-a 
instrăinat 

Forma 
instrăinării Valoarea 



Institatia care administrează 
şi adresa acestera S.<;Id/valoare la zi I ipu Des`chis Valu I a 

IV. Active financiare4 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă :  
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau institutii financiare din strainătate. 

* 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 
acurnulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă :  
Se vor declara inclusiv investitiile şi participările in străinătate. 

Ernitent titiu/societatea in care p_ersoana este Număr (k titlurii 
Cota de participare acţionar sau asociat/beneficiar de imprum,irt 

inni--* 
i."-  

›la Valoarea totiră 	zi 
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Categoriile indicate sunt•( I) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni . sau părti sociale soczetap comerciale; (3) imprumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 

N 0 TĂ :  
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor 
, 

:Cott ractat'ittanR1 Scadent la ValOare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de valoarea de piată, din 
_partea unor persoane, organizatii, societăti cornerciale, regii autonome, companii/societăti nationale- saw 

institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cirte a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectui 
generator de venit 

Venitul anual 
Ineasat 

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 
II-lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal 
incheiat (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. 

Cine a realizat venitul , 
'Sursa venitnItti: 
- numele, adresa 

Seryieiul prestat/Obieetul 
generab'r'de venit< 

Venitui anual 
Incasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

ki V 
1.2. Soţ/soţie 
Cu,  p_--r- 1. 4 u A-1 L'iug' U Tekis; 	i- sTA-Ţ-  P-e kisi'z 	iJz 	s7ia- -7-  ,1. trog 
1 .3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

.\\s, 
2.2. Soţ/soţie , \\,,, 

s. 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1 . Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

\ \ 
4.2. Soţ/soţie 

\\\ 

\. 

5. l/erntun 	pensii 



5.1. Titular 

5.2. Soţ/sotie -‹ 

\\ 6 Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

\\ 
6.2. Soţ/soţie 

Sursa veuitalui: Cine a re;_tlizat venitul 	 , 
,, ,, 	 iliXW4 4PINsa 

SerN icial prestatiobieetul Venitul anual 

7. Venituri din prenni şi din jocitri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 
\ \\ \ \ . 

7.3. Copii \ \ 
\ 

\ 
8. Venitztri din alte surse 
8.1. Titular 

s. 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
	

Semnătura 

09 P-0,2,1 



- CONSILIUL LOCAL TECUCI 
SERviCiul Pu;:lic c;(2,,;:.:, ;',R LOCAL 
DF E V1DE N , A, A PERS 4151.UrZ - TECUCI 
i 	11;ţidre Nr 

DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	kiu 	t)-&P-A- 	 , având funcţia 
de 	P-E NTS c? 	0.t 	 5 ,v CĂ' ut.  Î>u 	 cD 	 LocAlL . , 	 v 	Th:  4 72c .9/1- 	Lo 	cez-ce 
CNP‹ 	 , domiciliul zczeci• 	- 	- 

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

Asociat san acţlonai la<Socletăţt eornerciale, coinpanii/societă 
interes economie, prectun şit,inembrit.in asOciaţii, fundaţtl 

i -naţrowtle, 
sau :alte organizaţil 

Calitatea deţinută 

insţitutu de credit, 	rupurl de 
neguvernainentale: 

, 
U nitatea 

— denumirea şi adresa — 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1... 	. 

Calitatea de membru,lin organele de conducere, administrare şi contrOl ale societăţilnr . 	. 	 - 	., 	 , 
regtilor autonome, ale compâniilorisocietăffint,ttaţionale, ale instituţiilor.de  eredit, ale grnpurtior 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale;ăltor or anizaţii neguvernamentale: 

comerelale ale , 
de interes 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea detinută Valoarea benefici ilor , 

2.1... 	 _ ,--- 

'.------,,,,, 

Calitatea de membru in cadrul asociăţillor profeşionale şi/sau sindicale 
3.1... 	. 

-' ---,,, 

4. Calitatea de membru in organele de conitucere 	administrare şi control, retribuite sau neretribuite, . 
deţinute in cadrul partidelor politice, funeţia de:ţinută şi denurnirea partidului politic 
4.1 	 

'----.., ----- 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare in timpul 
exercitării funcţidor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetui de stat, local •şi din fonduri 
externe 	ori 	incheiate 	cu 	societăţi 	comerciale 	cu 	capital 	de 	stat 	sau 	unde 	statul 	este 	acţionar 
majoritar/m inoritar: 	 --I 
5.1 Beneficiaml decontrad: numele. 
prenurneleidenumirca şi adtc-sa 

Instituţia 
contractantă." 

Procedura prin 	• 	I ipul 
l'o 	conlniclului ncarea 

T 	Data 
i 	incheielii 

, 

Durata 
co Lractului 

Valoawa 
totalăa 



denumireaşi 
adresa 

incredinţat 
contractul 

contractului contractului 

./ 
SoVsoţie 	. 

\ 
\ 

RudedegradulPaletitulatului 
............ 

, 

\\\\ 
 

,, 
Sociffilicomerciale/Persoanăfizică 
autorizată/Asociaţii faiiiliale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societăţi 
civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionalecurăspunderelimitatăcare 
desaşoarăprofesiadeavocat/(rganizaţii 
neguvemamentale/FundaWAsociaţii2)  

\ 

\ 

1) Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se 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 impreună 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 dec1-4ratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate- 

Data completării 	 Semnătura 
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