
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	IVAN MIRELA 	 , având funcţia 
de Consilier asistent 	 la UAT Municipiul Tecuci 

CNP 	2850527171706 	, domiciliul Loc. Tecuci ,Jud Galati 
unoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu famiIia 1  deţin următoarele: 

*1)Prinfamiiiese înţe lege  soţul/soţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

- 	nu1 	- 
. 	iiprata ţa 

dobandirii  
Cota 
parte 

Vtodul de 
. 

tl(bt1I(lire 
l il u Ltru 1 

Loc. Matca intravilan 2014 74mp cumparare 

Loc. Movileni agricol 2005 21ha cumparare Sotul 

* 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 şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

-. 

,drci 	tii iii 

, 	. 	
.. (. iiu1 

. 	. 	.. 
diba.n1trii 

, 	.  
Supi1i1i 

 •:parlc 
Vtodul dc 

... 	. 
dQhaudne 

. 

•1 itiihirul 

Loc. Tecuci Jud. Galati 
apartament 2013 49 mp 50% 

Vanzare 
cumparare  

Ivan Mirela 

(.ategorille indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
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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 ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura \lrca Nr. (.Ic hur ăţ i Anu1 de fahric ► tic lurlul dc rluhîuclirc 

Autoturism 
..................... 

Hyundai 1 2015 Cumparare 

....................... ....................... .................. ..................... .............................. 

........................ ........................ .................. ..................... ............................. 

........................ ......................... .................. ................... ............................. 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, 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 căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

1)c.~ cricre sum ~rr ă ~ 	 ~~ 	lnul rirrbândirii ~ 	Valoarea c ~ tirnatt ă  

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

--- 	-- 
Natu ra bunului 

în.lr-ăinat  

-- 

D,rta 
înstră~illc~ rii  

Persoana c ă trc care s- ~r 
înstrăinat  

Fovnra 
înstrâină rii l~~ rrcr 

.......................... ............... .................................... ....................... .......................... 

~ 



Iv. Active financiare 

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 depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

1ji(ii1 	c1ru(1Iniltrul,i 
l i 

. 
pu1 

i a)resa acesteii  
i 

.. 
n 	n u 1) uch i 	i 	i 	l So1d/va1oi ru lii ti 

*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 anuluijîscal anterior). 

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

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

Fmitviii titlunciu1itea în care peru 	ni uste.. 
.: 	

i 	
! 	: 

a.ţionai 	au aoa1ibenefîciai civ iiiapa u.auut 
Til i pii l 

umă r du iitiu ri! 
• 	. 

 ta de p4rt!v!paiv  
Va1oi rui ti it 	I 	Li /.1 

*categoriile  indicate sunt.• (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjîcate, 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 ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

( rclitur 
	 Contractat îu i iinl 	cicnt 1i 	 i 

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 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

( 	iiic 	i rciliiit 	ciiiliil _____ nuinelc. :tdresa 
i 	iLiUl 1)1 et t/Obielul 	in il u l 	in u il 

generator cle vei i t 	 incasat 

1 	............................. 	r 	-- 1.1.Titular 

1.2. Soţ/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 şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul au fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

. 	 . 	 Su r 	venitnlu i: 	- 	Serviciu i irestat/Obiectul 	Vvnitul anuii Ciic 	rca1it 	. vn i t u i 	 .. 	 ..•. nuiaele,adresa 	- 	-- 	gencratordevenit 	_iiicsat 
1 	Vnztui i dzn salai 11 

1. 1. Titular UATMun.Tecuci Salariu 8660 lei 

1 .2.Soţ/soţie Sc Kaufland Romania Salariu 30000 lei 

1.3.Copii  Alocatiedestat 1008lei 

2.__Venituridinactivit ăţiindependente 	 . 	 • •.• 	 • 	:• 

2.1.Titular 

2.2.Soţ/soţie 

3.Venituridincedareaj/osneibunurilor 

3.1.Titular 

3.2.Soţ/soţie 

4_Venztuii_dinznvetz/n 

4.1.Titular 

4.2.Soţ/soţie 

5_Venituii_dznpcnszz  

5.1.Titular 

5.2. Soţ/soţie . 

6.. Venituridiii _ activităţiagricole 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	 •..: 

6.1.Titular 

6.2.Soţ/soţie Terenagricol Culturiagricole 15000lei 
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( 	i 	rciliiit nc 	
. 	

en itul 
. 	:• 	

• 	.: 

Sursa vcn ituiii i: 	 criciI prestat/)l)icctul 
. 	. 	. 	... 

.....::Nuiieaiirt& 
\eu itU 	Itl 

] 	iflCaat 

7. Venitziri.dinprernii şi ainjoeuri de noroc 	 .. 

7.1.Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8 Venztu; i din alte 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 al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

30.05.2017 	 ................ 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	IVAN MIRELA 
	 având funcţia 

de Consilier asistent 
	

la UAT Muncipiul Tecuci 

CNP 	2850527171706 
	

domiciliul Loc. TECUCI , jud Galati 

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

1 	uii ii sau tctiouarla socidtăticoIueiLaa1e iumpanii/soclLtăţiflaţaoflale, institutiî decredat i upura du 

• 	 .• 	, .. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinuta 
Nr. de părţi 
sociale sau 

 de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1...................................................... 

............................... 

........ 
2. Ca1itatct de meanbru îii orgauele de coiiducere, administvire ş i control ale socictâtilor comurcii1c, aIe 
rciilur 	lutOi1ofl)c, 	iIc con1panulor!societt ţ a1or naiiunaic. ale 1iaFttu111or C1C CFCIII, aie 	 tic iiatcru 

econorni, a1. aoLia ţnloa sau fudaţuJor ora alL altor oi7a ţ iI neguvernamnta.le 	 - 

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea benefîculor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1................. 
............................................................ 
............................................................. 

... 

3. Calitatca dc iiicinbru în cadrail ocia ţii1or profesiouale şi/sau sini.ca1e 

o 

-l. (aIititui cle niernbru îai organcic Liu coiiducerc, ic1ministrarc ş i coaitrot, retriîmtc iu ucrctrtuite. 
iletittute  an tadru1 raartadelor raolitice juj,atiadetanut i si (linuaiiuea paa ticlului puiitai. 
4.1.................................................................... 

................................................................................................. 

............................................................................. 

5 Coatracte, iac1usr 	cele de aisten ţă  juridică , consultanţă juiidac-iî, coatu1tan ţă  ş i civale, obţanute ori aflate 
îIa derulaa e în tampul exercit ăria funcţiilor, mandatelor sau dcmnit ăţilor publice fananţate de la bugetul de 
tat, local ş i dan fonduri externe ori încheaate cu societ ăţi c()merciale cu cat)ital de stat sau unde statul ete 

acţioiiar majoritar/manoritar 
5.1 Beneciamd deconact rnne1e, 
pinutie1eIdenutniia şiadresa 

Insta 
conactantă  

Pttxedutaprin 
catafost 

Tipul 
con1ui 

Data 
încheierii 

Duni1a 
contiactului 

Va1oata 
totalăa 
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denumiia şi înctdinţat conttactului contiactului 
adresa conft-dcàd 

Titular 	. 

. --- . 
_- 

. 

Soe 	. 

. 

Rude de gradul f aletilulatului 
,,,,Z 

Soci ăţi comeiiaIePeioană 1lzică  
autoiizată/Asociaţii iămiliale/Cabincte 
individuale, cabineteasociale, societ ăţi 
civi1eponaIesaiisocietăţicie 
pisiona1e cu râTundere limitată care • . 

desI şoaiăpnsiadeavoca Organiza ţii 
neguveman /Fundaţii/Asociaţii  

D Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă  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 [ 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 ş i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 	 Setura 

30.05.2017 
	

4.,  ............... 
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