
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata,Cătălina Florentina CODĂU, având funcţia de Şef Serviciu Coinunicare ş i 

Registratură  la UAT Municipiul Tecuci CNP 2740107173160 , domiciliul în Tecuci str.Movilei nr 4 Bis, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

iitiI (_ ()i i- 	V.todul de 
JOn t 	( 	it&ui i t 	 ti ţ)i 	if i ţ  i 

]obandire _J2tC 
Titulat .1 ..•• 

Tecuci str Movilei nr 
4 bis 

3 1994 885,35 5O/ 
.. 

Cumparare 
Lucian Cristinel 
CODĂU 

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

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

2. Clădiri 

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

. 	 (oI 	 .todu1  
\di 	i sati ion t 	 ( 	ttcoi i i 	 ti 1) rat t UII 	 . 	, 

(10bandl1I 	 (0ad1c 
Titulaiul 

.. 	.•• 	. 

Tecuci,str Movilei nr 4 bis . 
1994 100 m2 50% Cumparare 

Lucian Cristinel 
CODĂU 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii coneak, 
producţie. 
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*2) La Titular 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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

0 . 

10(1U1 dcdobândire 

• 
Autoturism Opel 1 2007 

Cumpărare prin creclit 
banca 

• 
Autoturism Peugeot 1 2008 

Cumpărare prin credit 
 

banca 

2. Bunuri sub form ă  cle metale pre ţioase, bijuterii, obiecte cle artă  şi de cult, colec ţii de art 
numisinatică, 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 Români 

la momentul declarării. 

t)crec iintr 
	

\nuI d o bâl i dirii 
	

Valoarea .etnit ă . ..• 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în 
ultiinele 12 luni 

	

• 	 ....... . ........................ 	 . ... . ....... . ........... 

\ atu ra bu 	u Iu i 	 Pcrsoaiia ctt ru ei ru 	-i 	1 orma 
. 	 ii t rainal 	 uistralnani: i îli ~,ii-i-liliai-ii 

 •. 	

i 	
.  

......... 

.,...................... 

: 

Iv. Active financiare 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  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. 

1nituiii urc 	1niiiiitreiz 
i adresa acesteia 

kl a1otii.,1a,i 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
eclivalente; (3) fonduri de investi ţii sau eclivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ci 

acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a ttuioi 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

1,i11i1CIi1t1li()ciUtHtCt îu crc puro 	 umărdetit1uri/ 	 •. • 
	 . 

,, 	 . 	 1 ipul 	
. 

i1oare 	totala la z: 
acţloRarsau aociatibneciar de imprumut 	 cota de participia- 

---------------------------------------------------------
-- 	- 

*categoriile  indicate sunt: (1) l ărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certzficate, obligaiwi.i); (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 îri str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sisteni leasiiig şi ale 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acumulate în str ăinătate. 

C i 	d i to r 	 ( ()l ti i 	t it în afitil 	Scadelit 1 i 	 \ aloai c 

BRDrefînantare 2007 2018 21.500 

CAR 2016 2018 5.000 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , dii 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi na ţionaie si u 
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altcle dec 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro * 

,u ţ 1 	11uIti1 

(. itiu 	t tuliztt veiiitul 
iiuiiicle, adresi 

1.1. Titular 

ţ l 	1 ţ 1lJl 	11t U ţ/LIL...LLI 

.. 	 .. 	 .. 	 ... 
enerator 1e.•.venit 	 .incasat 

1.2. So/soţie 	• 

1.3.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 1 1-1 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi 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. 

.u r 	vnitii hii: 	vr 	ici ul J)rv1itOhivC1 u l 
(Inv 	rctIiit vviiitul 

	

uumele, adi esi 	 generator de venit IN 

1 Venzturz dzn salarzz 

1. 1. Titular UAT Muncipiul Tecuci 24558 

Cătălina Florentina CODĂU Colaborator 3.156 

1.2. Soţ!soţie  

Lucian Cristinel CODĂU UM 51.000  

1.3. Copii  

Crina Evelina CODĂU Alocaţie  960 

2 Venzturi dzn actzvzt ăţi independente  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bunvrilor 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

. 	Venzturz dzn znvestz ţu  

4.1. Titular 

4.2. So ţ/soţie  

5. Venituri din pensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venztui z dzn actzvzt ăţz agrzcole  

6.1.Titular 
: 

6.2. Soţ/soţie  
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Cic 	rctliitcnitul 	
uruvctiitului: 	Ţ rviciui prestatlobicttJVii1.1.. 
Nine, adre 	 * îucăsa. 

7 Vernturz din premzi şi dinjocui i de noroc 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Veniturz din alte sUrse.  

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi ,răspund potrivit legii penale pentru inexacti ţatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

26.05.2017 



Subsemnatul/Subsemnata, 	 , având funcţia 
de 	 1a 	u 

CNP 
	

doniiciliul 	z 

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

P i - \ i i ii sau i(14)l) ii li ocietă (i ionier (ia1(, compariii/sociuliqi niţioii k iiititul 11 (k i t tdit 	U 1)111 l ( le 
tere. ecolloillic,preciltll ş ifl1t.iill)FUitI JuCl1(ii, kinda ţ ii 

u i ni a ea 
- denumirea şi adresa - 

iti 	alic 
Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 

Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 
 . 

de acţiunl 	şilsau a acţiunilor 

2. ( i1itteade nieuabru în organele de ciiduccre, administrare i conlr()I ale ociet ă ti1or cutuetciale, alc 

reiilor autononie, ale coni)aIIiilor/societi ţ ilor I)a ţi()t1)Ic, ale iti1itutiilor Je credit, ale gru)urilur Je iiitere 
e(onoiiiic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori a le a ltor oranizatii n((uverJIjneutie: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Cahtatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

3 	( 	it.att i Juiutinbru în c 1(11 ul aotn ţ iiloi p 	ftoti 	lt ş i 	iu 	indicale 	- 	 - 

3.1...... 

1. 	(ilitatea 	dc 	iHCfl l)FU 	Îli 	oraiiele 	de 	conducerc, 	acl iii iiiis1r 	rc 	ş i 	coiiirol. 	reIril)uitc 	sui 	nerctribuitc. 

i 	.i 	lttiip ii iu.liilui ţoditii 	 - 

4.1...... 

5. Coiitracte. inchisiN celede asi1eiili liiridic ă .  consultanţă  juridică , consu1tni ă  ş i vivile, ob ţiuutc ori atate 
in deruhri e îu 1ii iwl . 	i Lil)t fl fun.ii1or, ivandateoi sau deninit ăţiior pu1iue finan ţate de li tuitn1 d 
stt, iocal si dii 	foiidui r eterne oi i in. liei itt (U societàti'conierciale cu ciptii1 de stat sau undc 	tatu1 .1t 

ac ţ tonaanaoiitarJiuţoitar 	- 	- 	 - 	- 	- 

5.1 13 nefaruldccon1ract: nurnele 5 	TInsiitutia 	Proœdu 	Irin 	Tul 	Data 	Diia 	Va1oaua 
prununcnunasi adisa 	 ù-actmtă: 	astcoiiitu1ui 	îcicheiciii 	con1ictuIui 	iotalăa 
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denurnirea şi încredinţat contiactului contraciului 
adresa contiactul  

Titular.  

Soţ/soţie 	. 

RudedegadulIa1elitu]ani1ui 
. 

• 

Soci ăţi comeia1e/Peisoană 1lzică  
auturi2ată/Asoci4i limi1ia1e/Cabinete 
indidua1e, cabineasociate, soc ăţi 
c1epiofesionale sausocidăţi civile 
piofesionale cu ÈâTundete lini1tatăcaie 
desf şcpiofesiadeavocat/Gani2a ţii 
rîegpaama-ÉaW  

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

soţullsoţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a a ţiuni1or. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

. .......... 
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