
Subsemnatul/Subsezunata, 	[RMIA ELENA AURORA 	 , având fuucţia 
de 	 REFERENT 	 la 	U.A.T. MIJNCIPIUL TECUCI 

CNP 	 , dozuiciliul TECUCI, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codnl penal privind fulsul în declara ţii, declar pe proprie răspuiidere 
că  împreuuă  cu famiIia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţullsoţia şi copiii afiaţi în întreţinerea acestora. 	 - 

I. Bunuri izuobile 

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

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

*2) La Titular se menţionează, în cazul bunuriior proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilui), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cotapare şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

- 	,- 	- 	. -.- 	-.---- 

TECUCI 	Ţ T 	mp 	 ICUWĂ
RARE AURORA 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 
*2) 1,a Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cotaparte şi numele coproprietarilor. 

I. Bunuri niobile 
1. Autovehicule/autoturisiue, tractoare, nia şiui agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care suut supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
nuznismatică, obiecte care fac parte diu patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoaire 
însuniată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul Rornâniei 

la momentul dec]arării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri iznobile înstrăinate îu 
ultiinele 12 IUni 
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V. 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 flnanciare din străinătate. 

Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fondiavi de investijii sau echivalente, inciz,siv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însuinată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

Ki 



*Categoriile  indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certzjicate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni saupărţi sociale în societăţi comerciaîe; (3) îrnprumuturi acordate în numepersonal. 

3. Alte active producătoare de veuituri nete, care însumate dep ăşesc echivaleiitul a 5.000 de euro pe 
an.._ 

NOTĂ : 
Se vor declara indusiv cele afîate în străinătate. 

VDatorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beueficiul uuui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

aseinenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tnturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fînanciare acumulate în străinătate. 	 . 

mm 

V1. Cadouri, servicii sau avantae primite gratuit sau subven ţiouate faţă  de valoarea de piaţă ,  din 
partea uuor persoane, organîzaţii, societăţi comerciale, regii autonoine, coinpaniilsociet ăţi naţionale sau 
iustituţii publice române şti san străine, inchisiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele de.ct 
cele ale augaatoruhii, a căror valoare iudividuală  dep ăşeşte 500 de euro* 

*Se  exceptează  de la declarare catu.rile şi trataţijle uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-iea 
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VT. Venituri ale dedarantului şi ale Rnenlbrilor săi de fauiilie, realizate în ultiinul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cii inodific ările şi conipletările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1.Titular  

IRIMIA ELENA AURORA 	U.A.T. MUNICIIUL TECUCI 	SALARIU 	 14850 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

2 € ,utz z diri actnir p 	î 

2.1.Ttu1ar  

2.2. Soţ!soţie  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Veztuz ti u2vestlţ  

4.1. Titular  

4.2. Soţ!soţie  

...... .... ........... ............ 	 - 	 -.-- 	 --- 

5.1.Titular 	 - 

5.2. Soţ/soţie  

6 J e,zzuti cii,zaQtivztăţ i t1rlo  

6.1.Titular 	 -1--- 
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6.2. Soţ/soţie 

. 	
:lUUI 4 tIL..VI11l:. .. 

. ! (-,!f,4r4 dinprernii -i Ji j. 	1 	- ,; •,. 

7.1. Iitu1r  

7.2.Soţ/soţ i  

7.3. Copii  

8.1. Titulax  

IRIMIA ELENA AURORA 	U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI AUXILIAR AL B.E.C.L. 
 

3000 

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

1— 	 i 
Prezenta declara ţie constitnie act publie şi răspund potrivt Iegii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 

M24.05.2017 
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Subsemnatui/Subsemiiata, 	[RIMIA ELENA AURORA 	 , având fuucţia 
de 	 REFERENT 	 la 	U.A.T. MUNICIP(JL TECUCI 

CNP 	 , domiciiuI TECUCI, 

cunoscâiid prevederile art. 326 din Codul penal priviud falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 
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J iaşi înadinţat cc»lu1ui ccsu1ui 

rmilar 	.... 

Soţ/soţie 	.. 

RixiedeulI1 a1eitu1atijIui ,- 

a ă/4sociaţiiImi1ia1eCabinete 
divicluale, cabitieasociate, societăţi 

civllepioa1euacidăţiciviie -__- - 
poisiona1ecuind1imitatăcaie 

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

soţul/soţia şi rudele cle gradul I obţin contracte, a şa curu sunt deinite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor eomerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţullsoţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii,  incliferent de modul de dobndire a ac ţiunilor. 

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

Data eompletării 

24.05.2017 
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