
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, Mircea Iulian, având func ţia de ADMINISTRATOR PUBLIC - U.A.T. MUNICIPIUL 
TECUCI, CNP 1850609171691, cu domiciliul in Municipiul Tecuci, Judet Galati, Str.Cpt.Ghe.Decuseara, 
Nr.3, B1.111, Sc.3, Ap.34, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar 
pe proprie răspundere că  împreună  cu familia*1)  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

Adresa 	
1f)rafa ţ 	(ot 	f1IiiI (!c 

aii iulla 	( tcoria 	 , 	... 	 . 	 I iiularul 

	

(1UI)fldiHi 	 a 	pi r c 	doba iid i rc 

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

\drui 	i(i 	Uiil 
(aeuria \iiuJ 

... 
(iul)lIi(llriI 

upiafa 
a 

(uta- 
J)aite 

1uduI du 
. 	 itiilaiul 

(1uJ)II1c1ltc 

c. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (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 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 înmatriculării, potrivit Iegii 

lrct 	Nr. (C hiic ţ i 	\inil (ic 1 ,11bricalie 	Modlil (1c (1ubn(lirc 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descricic siiimirà 	 riul (1Ol)Ii(liri 	 iloirci c(imtt 

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

Nt(iri l)ttiiUlLti 	I)tti iiii cilrc circ s-a 
îtItrin ţ 	înstră ină rii 	 întră ini 

Forina 

î 11 strâ i Hà rii 
\ aloarca  
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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 financiare din străinătate. 

I îiti 	(1ii c( rC 	t(ln)i 1) 

si 	i(IlC5l 	tcCteii 
JIJHI 

l)ech is îii 
iflU1 

)Id/ 	10 	re li fî 

*categoriile  indicate sunt.• (l) cont curent sau ec/iivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ec/iivalente; (3) fonduri de investi ţii sau ec/iivalente, 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 piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

liiiileiti 	ti ţ ll1,sOCiC1ilCt Î11 C1FC ţ)Crsuil1i CSIC 

c ţ ioili F 5iii 	l5OCii1/l)C11C1 1C1i r tle IIH J)1U tiiut 
. 	.. i1fl1il 	(1C litlUFiI 

COtI (lc ptrici p 	re 
t(tili 	l[ 11 

*categoriile  indicate sunt.• (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni); (2) acţiuni 

sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an • .................................................................... NU ESTE CAZUL ............................................................................... 

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 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. 

(rcditur 	 (ontructi1 în alitil 	ctdciit 11 

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, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

. 	 . 	 uri vcnitului: 
( i n c 	i reil izt vcn il ul 

Tl 11 iHcic. 	j(1Il 

1.1.Titular 	 - 

crviciul Irc1l( )bicclul 
cncrIt4)r Jc 	cn 11 

cnitul 	iiiuil 
i 

- - 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 1 1-

lea. 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale niembrilor s ăi 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. 

, 	. 
( in c 	retJtzat 	cn iÎ u l 

. 
Ş u ii vcniluiui: 

11 tl I1 	lc 	i (I 	U1 

Scrviciul 
. 

prctif/Obivci u l 
. 

cncrator (Ic 	Cfli 

	

ciiitul 	iitiil 

	

l 11 Ci 	1 l 

1 Venituri dzn salarii 

1.1. MIRCEA IULIAN 

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA 
—A.R.R. 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 
8, Sector 1, Bucure şti 

SALARIU 42710 LEI 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

2 Vemuri din actzvlt ăţi independente 

2.1.Titular - - - 

2.2. Soţ/soţie - - - 

3 Vnituri dzn cedareafolozn ţei bunurilor 

3.1.Titular - - - 

3.2. Soţ/soţie - - - 

4 	Veniizii z diii invetz ţii 

4.1.Titular - - - 
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4.2. Soţ!soţie - - - 

5 Venituri din pensli 

5.1. Titular - - - 

5.2. Soţ/soţie - - 

6i Venitui i din actzvit ă i agi icole 

6.1.Titular - - - 

6.2. Soţisoţie - - - 

	

. 	 urviciiiI 
. 	. 	 urt 	ciiiiulni: 	 . 

( iiic 	i rei1 iiit 	CI1 11 (1 I 	 t i 	1 	t/ulHcci ti i 
\ 11 lnu, 	uirci 	 . 	 iiicii1 

gencritur dc 	ciiil 

7 Veniluri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular - - - 

7.2. Soţ/soţie - - - 

7.3. Copii - - - 

8 Venituri din alle sure 

8. 1. MIRCEA IULIAN 
CONSILIUL LOCAL TECUCI 

Str. 1 Decembrie 1918,  nr. 66, 
Mun.Tecuci, Jud.Galati 

INDEMNIZATIE 
CONSILIER LOCAL 

1 520 LEI 

CONSILIUL JUDETEAN GALATI 
Str. Eroilor, Nr.7, Mun. Galati, 

Jud. Galati 

INDEMNIZATIE 
CONSILIER 
JUDETEAN 

3713 LEI 

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 

07.06.2017 

7 



- 	 I:7 /c._. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, Mircea Iulian, având func ţia de ADMINISTRATOR PUBLIC - U.A.T. 
MUNICIPIUL TECUCI, CNP 1850609171691, cu domiciliul in Municipiul Tecuci, Judet Galati, 
Str. Cpt. Ghe.Decuseara, Nr.3, B1.111, Sc3, Ap.34, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

I 11 ac ţ ioiii r la ociut ă  ti coinerciale, COfli paniiIsocic 	i (ii4)Iialu, insti tiiii (1C cre(lit, rU ţ )li ri (1C 

iiitcrc Ccofl( ni ic. prccii in si 11) cfl) bru ÎI1 l()cia ţ i i , fu fl(1i i i a u a Itc ( ) ra 11 iia 	fl Cl1 1rfl a niunti Ic: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta 
Nr. de parţi 

sociale sau de 
acţl 

. 
uni 

Valoareatotal ă a 
părţilor sociale 

ş i/sau a 
 

acţiunilor 

1.1..... 

2. (a litalea (11 niem bru în orgauelu de eon(1 u ceru. adiii i iiitra re 	i coii tr()1 ale societiâtilor eomcrcialc, alc 
reiilor 	au tonomu. 	alc 	coiupanii1or!))ciet ăţ ilor 	iiaiionalc, 	ale 	i iititu iilor 	(Iu 	crcdit, 	ale FU1H1 rilor 	du 
illieres econoinjc, alu aociaii1or sau 1undatiilor ori ale altor oraii itatii iicuurnainiata1c: 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 

2. 1...... 

1 



3. ( i li1itei (1C IflCfll bru ÎI1 Ci(1rili i,oCiil iilur ţ)r()fesiollale i/iii sindicale 

=1. (i litiici de uiumbru iii urinele de coiiiliicere. 1d iiiiiiitrii re si control, retri bu ite mm ncretribu ile. 
(1i iiiiiie îii ci(l ru 1 parlidelor polilice. fu icii del iiiut 	i (IeiI U Ifl irei 	Fti(Ill Iiii ţ )OIiliC 

4.1 	 PRESEDINTE - ORGANIZATIA MUNICIPALA TSD TECUCI 

4.2 	 VICEPRESED1NTE - ORGANIZATIA MUNICIPALA PSD TECUCI 

4.3 	 VICEPRESEDINTE - ORGANIZATIA JUDETEANA TSD GALATI 

4.4 	 MEMBRU CEX - ORGANIZATIA JUDETEANA PSD GALATI 

5. Contracte, inc1uiv ce!e de asisten ţ .ă  juridică , consultanţă  juridică ,. consultan ţâ ş i civi!e, obţinute ori 
f1ate în derulai e în timpul exercitrii funcţiilo mandatelor sau deinnităţiloi publice finairţatc cle Ia 

bugetul ck stat, loVal.ş i din fonduii externc ori ln(1)(aate eu societ ci cap ta1 de stat sa i comerciale 	 u uncI 
tatu1 este ac ţlollar ma i  oritar/minoritar 

5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia . 

Procedura 
 Data Valoarea 

numele, contractant ă : prin care a Tipul 
încheierii 

Durata 
totală  a 

prenumele/denumirea ş i denumirea ş i 
fost contractul 

contractul 
contractul 

. contractul 
adresa adresa 

încredinţat ui . 

ui 
u1 

u1 contractul 

Titular.......................... 

Soţ/soţie ............... 

Rude de gradul I )  ale 
titularului - - - - - 

Societăţi comerciale/ 
Persoană  fizică  autorizată! 
Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societ ăţ i - - - - - 

civile profesionale cu 
răspundere limitată  care 
desfaşoară  profesia de 
avocat/ Organiza ţ ii 

2 



neguvernamentale/ Funda ţii/ 
Asociaţii2  

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendent ă . 
2)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 declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia i 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 

07.06.2017 
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