
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuUSubsemnata, 	MUNTEAN LILIANA-GABRIELA 	 , având func ţia 
de consilier asistent 
	

la 	UAT Municipiul Tecuci 

CNP 	2680209335012 	, domiciliul Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.91, bl.AG2, ap.11 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu familia l  deţin următoarele: 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

~ au zna  (`aic ~~ ria ~ 

3 

 nul 	• 
doliândiri i 

~ u ~ raiâ a 
S 	1 	 ~~ 

. 	Cota- 
parte  

1Vlodul de 
dobândire  

Titularui' 

Reuseni,jud.Suceava 2006 
2009 

1700 mp 
800 mp 1/2 C V-C MUNTEAN V. 

MUNTEAN L. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se afl ă  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 aflate în alte ţări. 

~ 
~nul Cua- l ~ 1uau1 de 

au .~ dresa ~ 	iun. ~ C<itegoria ~` ~ 
~ l bândirii 

u 	a 

	

ti ~~r~if 	ţa arte dobândir.e 
['itul: ~ ru1  

Tecuci, str.l Decembrie 1918 MUNTEAN V. 
nr.91, bl.AG2, ap.l l 1 	2005 54 mp 1/2 C V-C MUNTEAN L. 
Reuseni, jud.Suceava MUNTEAN V. 

2 2013 250 mp 1/2 Autoriz.constr. MUNTEAN L. 
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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) 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 şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

Nturi 

Autoturism 

Marca 	Nr. (ic l)uuti 	\iiu1 	1u fabric ţie Modiil de dobâtidire 

DACIA 1310 1 2003 Cumpărare 

Autoturism DACIA LOGAN 1 2006 Cumpărare 

2. Bunuri sub form ă  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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

1)ecriuru smmirà 	 A n u l i.ioband rii 	 Vaioarei estimaiù  

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

Natiira biinuliii 	Data 	T>criiia că trc cIru 	1 	Forma 
-. 	 ,. 	

u 	
. 	 .. 	\ tloarea 

intianiat 	intrainar 	instrain.ii 	- instrainarii  
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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, dac ă  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. 

lnstiaaru ldministrează  
i 	idreitcesicii 	- 

TT  ipil  1 	\ ~ jhita 
- 

Deschis înii! 
___________________ 

Iic Lt ii 
•. 	 - 

*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 ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile ş i participările în străinătate. 

liinitent titlu/societatea în care pctiiii clJ 	.. 

1 IfHll 
c ţionariiiiucittbeneficiar dc inprunnit 

ruin ă r(1e 	t1iri/ 	- - 

. 	 . 	 t1 	irui toiilt 	l 	1.1  cta Jjiciparc  
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*categoriile  indicate sunt.• (1) hdrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjicate, 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: 

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 ş i alte 

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

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

(ruIitr (nIrcttîn anul c(1cnt li Vi1irc 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organizaţii, 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 căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro * 

( ine a rc i 	
• 

t lizat 	uiiiul 

1.1.Titular 

Sur 	vnttx.1ui: 
- 	 nuinele,_adre i 

..Serviiu.1 prestat/cbiectul 	Venitul anuil 
 . 

nratui 	1 	nit 	 ln 	i 

________ _____-------------- 

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

iii 	enitului 
i ne 	i rci l ii ă  r ven il u l 

n u mcle. idrei 
i 	iciul prestatiObiu1 

gunurator 	le 	unil 
enitn annal 

incasat 
1. Venituri din salarii 	 • 	 .: 	 . 	 . 	. 	 . 	 . 

1.1. Titular 
MUNTEAN LILIANA- 
GABRIELA 

UAT Municip.Tecuci, str. 1 
Dec.1918 - nr.66 

Salariat 12283 Iei 

1.2. Soţ/soţie  

MUNTEAN VASILE UM 01411 BÂRLAD Salariat Confidential 

1.3. Copii  
MUNTEAN DORIAN- 
GABRIEL 

. 

Alocaţie 1008 lei 

2. Venituri din aclivit ăţ i independente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

_ - 

3. Veniluii din cedareafolosinjei biinurilor :. 	 .. 	
• 	 •: 	 • 	

•:• • 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din invesli ţii  

4. 1. Titular Engie România 60 Euro 

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri diii 	ensii 	• 	 • 	 • 	 • 	 •• 

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din activiiăfiagricoie 	• •• 	• 	 : 	• 
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6.1.Titular 

6.2. So ţlsoţ ie  

iiri 	vciiiitilui: 
ume, adresa 

Veraitul anual 
incaat 

 Cau 	a reahat veuitul 
Serviuitil prestat/QbieCtUl 

•:... 	. 	. 
• geiierator de veni i 

7. Venituri din jrernii şi dinjoeuri de noroc . 	.. 	 . . 

7.1.Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Venitrn i din aI1 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 

26.04.2017 



o3/.- 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	MUNTEAN LILIANA- GABRIELA 
	

având funcţia 
de consilier asistent 

	
la UAT Municipiul Tecuci 

CNP 	2680209335012 
	

domiciliul Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.91, bl.AG2, ap.11 

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

	

\ociat sau tcliuii r l i 	ciet ţ i 	) ni i r &iale, corn i n ii/soiietăţ i 	r ţionalc H1.%titu ţii de credit, gi ii i itx i 1c 
iiitere% ecuflofllic. I)rUCUIiJ 	.i rnembrii iri 	isociaţiîfun1iii 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta 

iu a1teoraniza ţii_iicgnvernamentale: 
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 
de acţiunl 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 

1 . 1......Engie România Actionar 65 1 262 Euro 

2. (a1itatei 	1e niem hru iir urgaiiek (Ie conduce..u. 	idininistrare 	i control alU 	ucietăţi1or cunierciale, alc 
rcii lur autuiiunie. ide CuflI panii1orY%ucie1 ţ ilor naţ iuiii1u, ale instiiu iilur (.1e crelil, ale 	rti pii rilur tle intere% 
i&oIioifliC ak. i%oiiallllul 	au fundaţiilor oi i ale altoi oiganiza ţii negueruameixtale  

Unitatea 	
Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2.1 ...... .. ___________________  

3. (alitateadc nieni hrii i n_calrulasocia ţiilor_profesion.aie şia u %indjcaie 
3.1. 

.. Ca.1itatei (le membru iii organele de c ui duccrc, adminis1rarc si control, ret ribuite S., Iti ne retrihnite, 

ieţiaut& iu inl i ul pax ttdelor politice, frinc ţi i d ţinută  %J denumii ca pai t,thihi i politii 	- 
4. 1...... 

5 Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  ju1 ilii i ionsxxltanţă  ţ uiit1ici, coiisulttn ţă  şl ciile, obţinute ori lflate 

în derularc îii tiinpul evei cit ării funcţuloi, nx xndatelor sau cleinnităţilor ţ)ublice fiixan ţate de J i bug&tul de 
stat, local ş i cliii fonduri evternc oi i închei ite &u societ ţi COniCI cvile cu iapital cle stat siu rinde 9tatul este 
acţionar m  xioi  itar/zninoritax  

5.1 Beneficianil de contiact nume1e, 
pInume1e/denumiIa şi adisa 

Data 	l 	 Va1oara 
l 

încheierii 	
D 
	 totalăa 

conliactului 
coniiac(ului l 	 conliaclului 
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adresa ncfl 

Tituiar 	. 
7 

Soţ/soţie 	. _ 
tiÈflarului  

Societăţi comeiia1eIPeioană fizică  
autorizată/Asociaţii limi1ia1e1 Cabinete 
iadidua1e, cabineteasociate, societăţi 
civileplDfesionale sau societăţi civile 
plDfesionale cu raspundeve 1imitatăcai 
desI şoaiăpiulsiade avocat/Oiganizaţii 
neguvemam ta1e/Fundaţii/AsociaţiiZ  

Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
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 şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

26.04.2017 
	 çy 
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