
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, 	 DASCĂLU IONICĂ 	 , având funcţia 
de CONSILIER SUPERIOR 	 la 	 MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	1610902173155 	, domiciliul Str. cpt. Gh. Decuseara, nr. 10, B1. F3, ap. 5, Loc. Tecuci 

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

* i)Prinfamilieseîn ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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Contr. V/C 	Dascălu Ionică  tr. cpt. Gh. Decuseara, nr. 10, 
1 bl. F 3 ,ap. 5 , Tecuci  2000 

50% Contr. V/C Dascălu Elena 



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

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularu!, 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 şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. (le bucăţ i 	Aiiul de fabricaţ ie ModuI detllânJirc 

Autoturism Renault 1 2002 Contract leasing 

Autoturism Opel 1 2010 Contract V/C 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, 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 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile af1ate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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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 dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii fînanciare din stră inătate. 
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*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 şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 
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*Categoriile  indicate sunt.• (1) hcîrtii 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. AIte 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 terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăş eşte 5.000 de euro 

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

(ru ţ litiir 	 (iitractit in 	 Sciident lu 	 iurc 

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 române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro * 
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1.1. Titular 

1.2. So/soţie 

1.3. Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

. 	 - 	 u ia venitultii: 	- 	 viciu1 prestatl( )biecti1 
( in 	reiliiit vviiitui 

• 	 uiue1e adresa ....... 
Vm iul in ui l 

J. Vnituri din salarii 	. . . 

1.1. Titular Dasc ălu Ionica Municipiul Tecuci salariu 25.565 

Sc. Elena Doamna Tecuci salariu 25.152 

1.2. Soţ/soţie Dascălu Elena Sc. Dimitrie Sturdza Tecuci salariu 2.817 

Lic.teh. Elena Caragiani salariu 4.816 

1.3. Copii Dascălu Simona SC Camifarm SRL salariu 16.646 

Dascălu Oana SC Zone Verzi TEC SRL salariu 7.084 

2. Venituri din activit ăţi independente 	.. 	 . 	 . 	 .. 	 . 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3.... Venituci din cedareafolosin ţei bunurilor 	. 	 .. 	 • 	 . 	 :. 	 . . 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investi ţii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituci dinpensii 	• 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 ••• 

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din activit ăţi agricolc  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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( in 	t reahzat venitul 
. 	

..... 	 . 	 . 	 ..,, 	 •, 	••••••• 

Suisiiiitn1ui 
. Nuiadresa.  

SerN,  iciul pes4at/obietu1 
. 	 . 

Venitul 	tiiiai 

7. Venituri dinjrernii 	i dinjoeuri de noroc 	 . 	 . 	 •• 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venitiiri din alie 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 aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 
29.05.2017 
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6/O 	of 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, 	 DASCĂLU IONICĂ 	 , având funcţia 
de CONSILIER SUPERIOR 	 la 	 MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	1610902173155 	, domiciliul Str. cpt. Gh. Decuseara, nr. 10, bI. F 3, ap. 5, Loc. Tecuci 

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

. 	 , 	 l 	. 	l i 	ii i 	 1S1 

interes economic, pIeturn 	i memlJriiînasoa ţu, fundafii saogaguveinainentaie 
Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 

Calitatea de ţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 
 

de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

1.1 

2. (a1itatea (Ic meinbru îii organcic (ic condticerc, adniinistrtrc i control ale socict ăţ ilor coiricrciaie, ale 
regiilor autoiioliic, ale c()lIl piliiiI rfocictiti1or iiiioiiile, a1e iustituţiilor de credil. aie grupiirilor dc interc 
ccoiioinic,.aie asociaiiior sau.IunaţiiJo.rorI aieitor..orga ţi•inguvernanciiiaie.: 	- 	- 	-- 

Unitatea 	
Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea ş i adresa - 
2.1...... ..... 

(. l 4n rsrs ri rs ni ,n i-s ,.t. 	tn ri ,.. l .s rrsgs n 4irsr n3.nfnc rsn rs 1 rs 	,1 rs .1 	 n rinn ia.. 

- 	 =---- 
3.1...... 

J 	litts 	ci 	ii-snhrn în rr 	nsl-s i1-s nnnL-sr-s 	ii initviri-s rd 	ntr1 	tribut 	ii nrtrihiiitc 

l - 1 	.-. 	 . 	,1.s ............. .. - . 	 sr14-. 

4.1...... 

S. Contratte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică,consultan ţă  juridică ,cousu1taii ţ 	ş i civile, ob ţinutt ori aflate 
în derularc în tiinpul exercitării funcţiilor,inandatelor sau dmnit ăţi1or publice fînau ţate de la bugetul de 
stat, local ş i din fonduri externc ori încheiate cu socict ăţi omercia1e cu capital dc tat sau unde statul este 
aeţionar majoritar/minoritar  
5.1 Beneficiatuldecorittnume1e, 1nsa 

conctantă  
%œdumprin 

caiafost conui 
Data 

încheii 
Durata 

concui 
Va1oaia 
totală a 

1 



denumiia şi Încreclinţat contiactului contiactului 
adresa ccci1  

TitU1ar 	. 

Soţ/soţie 	. 

Ride de gadu1 Ia1etitu1aai1ui 

Societăti comeaia1ePcrană lzică  
aulorizată/Asociaţii iămi1iale1 Cbinete 
individuale, căbine1asociate, societăti 
civi1episionale sau societăţi civile - - - - - - 

pisiona1e curăspundere limitatăcare 
des şoaipfesiade avocaV Organiza ţii 
neamCItFur1d4i/Asociaţii 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi 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 deţin 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 

29.05.2017 
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