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DECLARAŢIE DE AVERE 

Su bsemnatul/Subsemnata, 	CANDREA MONA-GABRIELA 	 , având funcţia 
cle Consilier Superior 

	
la UAT TECUCI 

CNP 	2721229173191 
	

domiciliul TECUCI, Str.ARTEI Nr.14, Judetul GALATI 

cunoscâud prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
cà îiupreun ă  cu fami1ia 1  c1eţin următoarele: 

1 )Prinfarnilieseîn ţelege soţul/soţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Aclrcsa sau 	oiii 	( 

Cornuna Munteni 	 2 

\iiul 	 ( ot 
. 	... 	ipifati 

	

(lohan(llrli 	 pgtc 
Modul k 

. 
dobaiidire 

I itularul 

2016 10.00 ha 50% donatie 
Candrea Ciprian 
Candrea Mona 

- - 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
cxiravilane, dac ă  se afl ă  în circuitut civil. 

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

2. Clă cliri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

AdIU ion 	(a ţeoria 	
\IHII 	

iiprafi ţa 
(Ioa(1llll 

(otTi1c 
dobanclne 

1itularul2< 

Tecuci str.Artei 
nr.14,Jud.Galati 

i mobil 2015 100 rnp. 1/2 donatie 
Candrea Ciprian, 
Candrea Mona.  
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Tituiar se rnen 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 şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura 11 	i 	 i 	(l 	blk i ţ i iiul 	1 	1 	11)1 i 	tic MOdUI (1c (1Obfl(1Il € 

Autoturism Renault 1 2008 vinzare-cumparare 

Autoturism Dacia 1 2016 vinzare-cumparare 

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 c ăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor rnen ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la mornentul declar ării. 

l)€iter€ s uni i ţ  i 	 iitiI (Iohin(I1JI1 	 iloir€a €1im 1i 

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

1atui 	bunului 	1) tt t 
.. iutrainat 	iti .trai ItarII  

l€ i 	o 	t €tt € care Forni 
. 	.. Ioarca 



Iv. Active financiare 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele afate în b ănci sau instituţii fnanciare din străinătate. 

1flt)tt ţ i i 	II. 	l(Ifl)ifl1.1it 	i/ l 
. 	 Tiptil 	a1iiti 	Dc.chi 	in 	nzi1 
i 	Jtca ueetcii  

okI! 	loire 1i /1 

*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 ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

Ernitent tit1u/socitat 	îii, ca re persoallaeste  
cţioaai sau aoat/benefaciar dc impi 1i1)lut 

l 1pu l 
t.()t i (i€ pai ti.ipar€  

ilOd! t.a to(aI i la ii 

*categoriile  indicate sunt.• (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjîcate, 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: 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele afate 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. 

Creditor 	 (iric ţ it îri uu 	cideut Ii 	 ViIoarc 

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 
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

-- 	 . 	

. 
( iIic 	i icilittt 	cnitul 

u rr 	cnitu lui : 	 cr 	iciul preta1Obiccîul 
. 

nu1ue1e.t(Iru%i 	 enerator de venit 
Vciiittii 	iriu1 

- incasat 

1. î. Titular 

1.2. Soţ!soţ ie 

1.3.Copii 

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

!J 



vII. Venituri ale declarantului ş i 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. 

, 	. 	 iri vvnitulLH: 
ica ica1izte nilul 

nie, adresa 
crviciu1 prv1it/Obiecu1 

geurator de vnit 
Vcnitul tnui1 

îneasat 

J 	iiiiiii i din salarii 

1.1. Titular  

Candrea Mona-Gabriela SC.VEL PITAR SA. salariul 31j 

1.2. Soţ/soţie  

Candrea Ciprian -Daniel APIA GALATI,CL.TECUCI SN salariul 631 50 

1. 3). Copi i 

Candrea Cristina 

2 	leniiui i din acirltăli independenie  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/so ţ ie  

3 1 enitw i din cedw ea folosinlei bunuriloi  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţ ie  

-/ 	Veniiui i diiz znvesii ţn  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 	Venituii dznpcnsii  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/so ţ ie  

6 Veniiuii din acm it ăţi agi icole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţ ie  



• 	 Cia reatizat venitul 	
uri 	cn i!ultii: 	 cr 	iciul prcstat/ubiectul 

ne 
a1ig 	 gui MOI (k 	ciiit 

Veni!ut anual 

încaat 

/ 	 J eiiiiui i diii pi eiiiu 	i din jocui i de noi oc 

7.1. Tituiar 

7.2. Soţ!soţie  

7.3. Copii  

8 Venituri din alte surse 

8.1. Titu!ar 

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 	 Semnătura 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 i4 7 4 	 , având func ţia 
de Q»1L- 	 la 

CNP 	Q ţ D 	 , domiciliul 	--- - / 	tt 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau ac ţionar la societăţi comerciale, conipanii/societ ăţi pâtiona1e, institu ţii 1e credit,grupuri de 
interes econoxnicjecum şi membruîn_asocia ţu,funda ţaisauaIteorgniza ţiguvernamenta1e 	- 

uni a ea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau  de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 
1.1  

777 
2.. Calitatea.de xnmbru îu 	rganetc Je conducere.adninistrare şi.control âle societ ăţi!or comerciale, ale 
regailor autononie, ale coxnpaniilor/societ ăţ ilor naţionale alc institu ţailoi de credit, alc grupuailoi de intcre 
cconoinac, ale asocia ţialorsaufuxida ţulor ori ale altor oiganua ţiincguernamcntaIe 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 

/7 
 

3_Calitatea(kmxnbruîncadru1asocia ţii1oi_profesionalc şx/sausindicale 
3.1...... 

4. .Ca1t 	de...iueinb.ru îii orgnle d 	c. iidiiee, adruinistrare ş i control, rctribtiite saii neietrjbuite, 
Ieţinutcîncadru1 partidelor politice, func ţia deţinută  ş i denuanii ea partidulux politic 
4.1...... 

5 Contracte, inclusiv cele Je asisten ţ i juridicâ, cônsultantà jtiridic ă , consultantă  şi civile, obţinute ori aflate 
în dei ulare în timpul exercit ărir funcţ iilor, rnandateloi sau deinnit ătilor publice Finan ţatc de Ia bugetul de 
stat, locat ş i clui fondui i cxterne oriîncbciatc cu societ ăţi coxneriale cu capital dc stat sau iinde statul este 
acţionir inajoritar/ininoritar: . 

51 Beneflciaiui decontract:nume1e 
paete/de şiadresa 

lnstitulia 
conctantă  

Proceduiaprin 
caroafost 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

Duiala 
contractului 

Va1oara 
totalăa 



denurniia şi încidinţat contiactului conîiaclului 
adiesa contiactul  

Titular 	. 

Soţ soţie 	. 

- - - 

Rudedegiadul Ia1etitu1aiu1ui 
. 

Socielăţi comenia1e/Petoană ilzică  
autorizată/Asociaţii 	mi1ia1e!Cabinete 

e1asociate, societăţi 
civi1epiifesiona1esausocietăţicivi1e - 

pnfesiona1e cu răspundere Iimiiatăcare 
desfăşoaipifesiade avocatt (aniza ţii 
neguvemamenta1e/ Fundaţii/Asociaţii  

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

soţul/soţia ş i 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 împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

o2Q..... 

IM 
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