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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuLlSubsemnata,_Afilipoie Lumini ţa_, având funcţia de _Şef Birou_la Biroul Agricol 

CNP 2670813170438 , domiciliul Tecuci, str. Gh. Petra şcu nr. 50 B1 13 B ap 60, jud Galati 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

di t iu iwi i 
___________________________ 

Categoria 
: 

nul 
)I)ii 

uprfa ţa 
.: 	

• 

Cota- 

_ 
pa rie 

1/1 

1ou.ide 
(lubancllre  

l iul ii ul 

MirceaVoda, 
1 

Constanta  

1994 1.00 ha L18/1991 Afilipoie Ovidiu 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

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

•1 rcsa 	tt LUJI 

Tecuci, Gh. Petrascu 

• 

• 

1 

• 	 n ti î 
dobandirai 

•, 

• 

Cota- 
parte 

N 1 id u l (1 c 
lobandire 

CVC 

l itu1i r ţ i l 

Afilipoie Ovidiu 
şi Afilipoie 
Luminita 

1996 52,38 



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

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii,numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Natura Marci Nr. dc buc1i 	11111 du fâb. ricatic 14d11I dc dbândirv 

Autoturism Logan 1 2006 CvC 

Autoturism Logan 1 2015 CVC 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar ării. 

l)ccriurc ii iiir 	 ii u l (IubnJirii 	 lui rct uti iitt 

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 	Data 
- 	- . 	. iustri i ui t 	i ii 	t rinar, i 

Peroana către care -i 

i iistrainit 
i ui ni 

i ut ri i fl 	i ri i 
..  
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i 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. 

1 ii1i1n tia c 	rc 	i(] niin ii rct 
liini l ViIuii Deschis în aftul )l(1vi lu 	rc l 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sau 
echivalente,• (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

linilcnt iit1ucietatei în cre peroin.este 
- acţiwr sauisocat/be.a 	ciaide ui1umut 

.. 	. 
l 	Il)[1l 

•______ 

'NuMa l , detifluri/ 
. 	. 	 . 	• •.cot. 	pirticipare ••  

. 
ll(iie 	totala li 11 

*categoriile  indicate sunt.• (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjicate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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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 achizi ţionate în sistem leasing ş i 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. 

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, companii!societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

i iic a rui Ii,jt N ellittil 

1.1. Titular 

ii ia venitulu i: 
ii i,inele, adresii 

Sen iciui prestat/Obiectiil 
generatordevènit 

cn il ii I 11111nil 

încat 

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 11-lea 
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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 str ăinătate. 

. 	 . 	 ii ri vun itiilui: 
dresa:

( inu 	ruiliit vciiitul 	 .. 

	

urv iciu l prctit!Obicctu 	l 	Vun itii l 	i n ui l 

•: 	.grQr.deenIt...: ...... • 	::, 	încasat.  
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Afilipoie Luminita UAT Tecuci Salariu 44.000 

1.2. Soţ/soţie Afilipoie Ovidiu SC Natura SRL Vrancea Salariu 25.000 

1.3. Copii  

2. Venilvri din activit ăţi independenle 	 . 	 • 	 : 	• 	 .. 	•. 	. 

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venilui i din cedareafolosin ţei bunui ilo; 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

1. 	Veitvri din invetiii 	• 	• 	 .. 	 • 	. 	 : 	•• 	• 	 . 	. 	•. 	.__.. 

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii 	 . 	 • 	 • 	
• :: . 

	 . • 	. 	 • • 

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6...Venituri din aclivil ăţ i; agricole 	 • 	 •• • 	• 	• 	 • 

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  



( 	 . 	
sursil 	Nellitilliii: 

. 

sur 	iei il prest 	l ubive(ii l 

. 

en itLli an ui l 
îc•asat 

7. Venituri dinprernii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

8. Venitui din alte surse 	• 	.••.• 	 .. 	 . 	. 	• 	 : 

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 
	

Semn ătura 

.31.05.2017 	 . 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Afilipoie Luminita , având func ţia de _şef Birou la Biroul Agricol_, 
CNP 2670813170438, domiciliul Tecuci, str. Gh. Petrascu nr. 50 B1 13 B ap 60, jud Galati, 

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

\socijl sati ic ţ ioitr 1:i ocic1ăţ i comerciale, compauiilsociet ăţi naţ ionale, institu ţ ii lc crclit, griipiiri tic 

in1res ecouoi.ic,.prccuul si nicmbru îu .isociaţ ii, fa ţida ţii. 

ni a ea 
— denumirea şi adresa — 

su aitc organiza ţii neguvcrnnicii ti lc: 	- 

	

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

 . 	 . 	 . 	 . 

	

de acţiunl 	ş1/sau a ac ţiunilor 

2. Ca1itiict tic mernbru în organele de conlucere, aiministrarc i control aJe societâtilor comercitic, i1c 
i 	ii1oi 	u )H0 ine, tli i jinp i ii tiloi 1 0CiC( iti I()l fl t ţioii t le, ale institujiilor k credit, ale gi u pu i i 101 (11 in k i i 

econonc, ilc asociaffilor sau fuiidatiiiur ()ri ilc iltor organizitii n emuvernamentaIe: 
Unitatea 

- denumirea şi adresa — 

 
Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 

3. CaJita.tci dc nicinbrii în .cadrtil a sociatiiIor. ,profésîciùaIe. şiis.tu sindicale 	-- 
3 . 1...... 
Sindicatul Democratic aI Bugetarilor din Romania 

t. 	 . - l J l flZt tt Cl 	 tlt 	 J l l . 1 J l 	 l tl 	111 	31 	UJJ.IS 	 tlt 	S $ l l tJ UJ 	, 	 ltl l lI1Jj $ t l cV l t 	 l 	t 	11 1 l 	 fl, 	1 t tl 1 l i (J l l t 	 4l 11 	 l l t l 1 t l l lYVllI t 

l .dtinte îti cadrul ajtidJoy polit.ce, ineţia:detin.Ită  si denuiiiirta:pkirtidului . i)olltic 
4.1...... 

5 Contractc, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consuItan ţ 	şi civile, ob ţinute ,au aflate în derulareîntimpul 
exei cită rii fiiIlcţiIlor, inandatclor sau dcinnităţ iloi publice finautate de la bugetul de stat, local ş i din fonduri 
externe 	ori 	încheiate 	cu 	socictăţ i 	comerciale 	cu 	capital 	de 	stt 	sau 	tinde 	statul 	este 	acţionar 

5.1 Beciaiu1decontict:nie1e, 	j Ins(a 	P 	dprin Data j 	Duiata j 	VaJoata 
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pine1e/denia şiadrsa conctă: caiafost concU1 incheierii totalăa 
denumiia şi încidinţat conctu1ui 

7pew 
conttactului 

adsa conttactul  
Tar 	. 

Sosoţie 	. 

Rude de gadul I»aletitulaiiilui  

Societăţi cometia1e/Petsoană  fizică  
autorizată/Asociaţii farnffialeïCabine 
indidua1e,cabineteasociate, societ ăţi 
civilepafesionalesau societ ăţi civile 
pafesionale cu raspundere limitatăcare 
desf şoatpafesiadeavocaI/Organiza ţii 
negjveiamenta1e/Fundaţii/Asociaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş 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 incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

.31.05.2017 
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