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DECLARAŢIE DE AVERE

, având funcţia
HURDUBAE CĂTĂLIN CONSTANTIN
PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI
la

Subsemnatul/Subsemnata,
PRIMAR
de

, domiciliul TECUCI, STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 119 BL. A2
1690916372250
CNP
AP.9
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu fami1ia deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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HURDUBAE

CRISTINA

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1 ă 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

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de Iocuit; (3) cas ă 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 şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatic ă, 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 menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate 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 însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*categoriile indieate 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, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particip ările în străinătate.
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*categoriile indicate sunt: (1) Iiârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiun); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
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 şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i 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*
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
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*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu moclific ările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
C inu

riciu1 prestat/Oh cenitui
[Tv anual

ura venituui:

iuliiii vcnilul
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lVenitwi din sa1aiii

1. 1. Titular
1.2. Soţ/soţie

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI

SALARIU

24606 lei

SC CONSULT ASIG HPT

SALARIU

2400 lei

S.C. ASIROM S.A. V.I.G.

SALARIU

41469 lei

1.3. Copii
2 Veniturz din activit ăţz zndependente

2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3 Veniturz din cedrneafolozn ţei bunui iloi

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investi ţii

4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
S. .:Venituri dinpensii
5.1. Titular
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5.2. Soţ/soţie
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6. Venituri din activit ăji agricole
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6.1. Titular
6.2. Soţlsoţie
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7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8 Venitui din alte sui sc
i

SC CONSULTASIG H.P.T.

8.1. Titular

DIVIDENDE

3450 lei

8.2. Soţ/soţie
1512 lei

ALOCAŢII

8.3. Copii

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

Data complet ării
24.04.2017
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
PRIMAR
CNP
AP.9,

HURDUBAE CĂTĂLIN CONSTANTIN
, având funcţia
Ia
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI

1690916372250

, domiciliul TECUCI, STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 119 BL. A2,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
I. A.oei.t
actionir ki ocictait coulerclitle,uonipiii ii!ocictili
iiitcrc ccunumic. precum şimeni[ruinasocţaţia,iu. .laţusau
11,

-

Unitatea
denumirea şi adresa

IiIioliile.

in(itii ţ ii (IC clTt,

iii ri de
--

.

Calitatea de ţinuta
-

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea total ă a
parţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

. ţ 111IL11cit ic iilClii l)ru IH (.)1itiCl UC (oIi(iucerc. i(i ni i iiiirare şi conirui ale OClc1a! ilur CU1IiCFCIliC, ilc
reii lur atjtorionie, i1e C()H1 1li iilor/societăţilor na ţ iunilc, i1e itistitu ţiilor de credit. ale ru pii rilur (1c ii)Icrc

l eonmic ale asociatia1orsau tuudatailor ori ale al&oa oa anizatu neuvernaxnentak
-

Unitatea
denumirea şi adresa

Valoarea beneficiilor

Calitatea de ţinuta
-

2. 1......

.______________________

3.(alitatcademeinbrii îii caclri

.
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3. I......

I. CaJitatei (le nieinhru în organelc (le conduccrc. tdmini1rtrc i cuntrul, rctrilni
k ţanut iii itli 11 l p i i ti(kIui J)Ohtii Iiini ţ iadcţinntăş idenuinit ii p1ia1ni)O1itii4.1. VICE PRESEDINTE ORG. MUN. P.S.D. TECUCI

il C

i 11

ncrel rilnj ile,
-

5 Contracte, aiiclusiv cele de aslsten ţă juradacă, consultan ţă juiadic ă, consultanţă ş a civile, obfnute ori aflate
în dertilare în tiinpul exercit ăru funcţulor, mandatelor sau demnit ăţilor publice fivan ţate de Ia bugetul de
stat, local şa dtn fonduri eterne ori încheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde tatul cste
5.1Beneciantiactnume1e,
vinume1e/deniiasiadisa

in
conacantă

i1uîaprin
caiafost
1

conliactului

ÎnCheierii

Da
conliactului

Va1oata
totalăa

deniia şi
adresa
Tilular

Soţ/soţie

încixiinţat

contia1u1ui

contij1ui

COnBctU1

.

.

Rude de guM I a1etiaru1ui

Societăţi comeiia1e/Peioană fizică
aulurizntă/Asociaţii mi1ia1e/Cete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civi1epiofesiona1eiu soci ăţi civile
piofesionale cu raTurOeœ iiniitat ăcai
des1 şoapiofesiade avocat Cnizaţii
neguvmta1e/Func1aţii/Asociaţii
Prin rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţiri de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
2)

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

Semn ătura

Data completării
24.04.2017
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