F

TECUCI j

CONS k
NR
LUNA

DE AVERE

SubsemnatullSubsemnata,

DUMBRAVĂ ANI RODICA,

având funcţia de

CONSILIER-j

LOCAL la CONSILIUL LOCAL TECUCI, CNP 2791119173181 , domiciliul Mun. Tecuci, Str. 1
Decembrie 1918, nr. 135, bI. T7, sc. 2, et. 1, Ap. 28, jude ţul Galaţi,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia» deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul!soţia şi copiii af[aţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

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

4rta au zon
ITecuci,iud. Galaţi

l

*

3

2015

762

l

50%
50%

Dumbravă Bogdan
donaţ
ie Dumbravă Georet

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în(copropriefate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri

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

Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 1

2009

56mp

Tecuci, Str. Bobâlna nr. 8

2

2015

7Omp

i

2002

49 mp.

Tecuci,A1. Ştrandului

1

Dumbravă Bogdan
cumparare
50%
Dumbrava Ani
50%
.
Dumbravă Bogdan
donaţie
5001.
DumbravaGeorgeta
100% cumpărare Dumbravă Ani
50%

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaru1ui (titularul, so ţullsoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri inobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe,. iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

tir
autoturism

W
Skoda

1

2005

cumpărare

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile ailate în proprietate, indiferent dac ă ele se ană sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.

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

2

.

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.
_______________

•

BANCA TRANSILVANIA cont curent
Dumbrava Bogdan
BANCA TRANSILVANIA cont curent
Dumbravă Ani Rodica

1

RON

2006

2000

1

RON •

2004

1 000

BCR cont curent Dumbrava Bogdan

1

RON

2012

29000

BCR contract economisire-creditare
Dumbrava Bogdan

3

RON

2015

9000

FNG pensie obligatorie Dumbrava Bogdan

3

RON

2014

15000

NG pensie obligatorie Dumbravă Ani Rodica

3

RON

2014

6400

3

RON

2007

12200

3

RON

2009

10000

3

RON

2013

3800

FNG Asigurare de viaţă Debut 18 Dumbravă
Ioana Diana
1NG Asigurare de viaţă Academica
Dumbravă Andreea Lorena
NG Asigurare de viaţă Academica
Dumbravă Petru Alexandru

*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 anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor

acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

3

*categoriile indicate sunt.• (1) liartii de valoare deţinute (titluri de stat, certjicate, obligaţiunz); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

an:

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele afate în str ăinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii 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.

Cr

nul

ţor

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 străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
(ine a rea.izt

-

uitul

1.1.Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3.Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale prlmite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea
4

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.

1. Teniuri din salarii

1.1.Titular
Dumbravă Bogdan
Dumbravă Bogdan
1.2. Soţ]soţie
Dumbravă Ani-Rodica
Dumbravă Ani-Rodica
1.3. Copii

G.F. Focşani

salariu

50400

A.P.C.E. Tecuci

salariu

6000

salariu
indemnizaţie

24600
3000

Grădiniţa ,,Prichindel Tecuci
Consiliul loca1 Tecuci

2. t eaiiari dia acliviLăli independenle

2.1. Titular
2.2. Soţ]soţie
3. Venituri din cedareaJlaviiiţei bunurilor

3.1. Titular
3.2. Soţ]soţie
I. eaitari dia invetiJll
4.1. Titular
4.2. Soţ]soţie
5.1etiituri din penii

5.1.Titular
5.2. Soţ]soţie

.

Jeaitiiri din aclivilăţi agricole

-

6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
5

_______________________
Niin
eni/ipi din premii şi dii/ocuri de noroc

asa

•

7.1. Titular
7.2. Soţ soţie
7.3. Copii
N.

eni!iri din alie yi-

&

8.1.Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii
Dumbrava Diana Ioana
Dumbrava Andreea Lorena
Dumbrava Petru Alexandru

.

alocaţie
alocaţie
alocaţie

1000
1 000
1 000

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoinplet al datelor men ţionate.
Data completării
09.05.2017 ......

ez

5j0 .

c.r. Qo I

DECLARAŢIE DEI[
TEr

NAANJ

SubsemnatuliSubsemnata, DUMBRAVĂ ANI RODICA, având funcţia de CONSILIER
LOCAL Ia CONSILIUL LOCAL TECUCI, CNP 2791119173181, domiciliul Mun. Tecuci, Str. 1
Decembrie 1918, nr. 135, bl. T7, sc. 2, et. 1, Ap. 28, jude ţul Galaţi,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea
- denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de actiuni

Valoarea total ă a
părţilor sociale
i/sau a actiunilor

1.1.

4.1......

5. Ohn
ncIuiv cIe tic
jur44eă, oiiulfr şi ci, O)itute SA
exercitàrii ftincţ tior, maidateltr sau ti nităţikr publiee finanţate de la
externe ori închciite eu ociet ăţi comerciale eu capta1 de 3tat, au ui

,

5.1 Beneciatu1 deconttact iie1e,
nune1e/deasik

Jnsa
corittactan

Pclutapiin
caiafost
1

Tipul
contiactului

Dala
încheierii

Duiata
fcontiaclului

Va1oata
tolalăa

deriuna şi
adisa
Titular

Soţ/soţie

înctdinţat
COIÉMctul

coritiactului

contiactului

.

.

RudedegiUdul i aletitulaailui
Sociecoma1e/Poană1lzică
autzată/Asociaţiillimlliale/Cabinete
individuale, cabineteaciate, societăţi
divileplQfesioriale sausocietăţicivile
profesionale mTwdŒe
desproisiadeavocatcgau12a ţii
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţullsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5.
2)

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

M

..........

Data completării
09.05.2017 .........
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ra

