
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuL/Subsemnata, 	Perianu Silvia 	 , având funcţ ia 
de Consilie principal 	 la U.A.T Municipiul Tecuci 

CNP 	2820416170011 	, domiciliul Galati, Str. Traian Vuia, nr. 31, bl. Z8, ap. 7, Jud Galati 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu familia»  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* 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/so ţ ia, copiiui). 
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) spa ţ ii 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 înmatriculării, potrivit Iegii 

itti i i 	 N 1 au 	 tic bui 	Jmllil (k t ibi i i ţ i 	 todil dc dobâiic 4 ze 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii 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 rnenţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul Rornâniei 

la momentul declarării. 

i..i t. 	urn ii i 	 \ntil dub tndii ii ilu ii . i timata 

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

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 depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

11llflU 	hi 	Cii& 	11fl1iCi/l 
Tipii1 	i1titi 	Deschis în 	iiiu1 	o1d/vo1 	zi 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sait 
echivalente,• (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisterne cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior). 

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

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

- 	 .- -
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*categoriile  indicate sunt.• (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certîcate, obligaţiuui); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro ic 
an: 
• . .Nu este cazul 

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 a!tc 

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. 

(rc1itnr Conti.tctt îii u11111 	scude11t la 	 Vatoare 

RaiffeisenBank 2006 2026 51479CHF 

CECBank 2012 2039 152000R0N 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţ i naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele c1eci 

cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

. 	 ira vcniiuiut: 
( inc 	t i ii1ii it 	.nitul 

nunicic, adrca 

rvictui 	 VeHIT•Ui 	iiiu:tt 

uelleratortcvciiit 	 incas. ... 

1.1. Titular 

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-lci. 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal închciat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

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

ici (il r 	at!O bictu1 
( ini 	t i i tlii 	t 	initul 

niiniili 	tli ia 	eneratordevezut 
vçnitùi anual 

1 	keniturz din 5alaru 

1.1. Titular Perianu Silvia S.0 Consult Asig H.P.T SRL Salariu- Administrator 4800 RON 

U.A.T Municipiul Tecuci Salariu- Consilier principal 1599 RON 

1.2. Soţ!soţie Perianu D. Ionut 
Alexandru  

S.0 Arabesque S.A Salariu 51319 RON 

1.3.Copii  

2 Venitrn i din activităţ i zndependente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venitw i din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venituri din investi ţii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Veniluri dinpensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venitui z din activităţi agricole  

6.1.Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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11 itti Jui: 	 Servicitil pi &t i 	tu 	ett1 	tnu a i 
(inc 	i rc1iiit N cniuI 	 - 	 . 	 ... 

tiiiie, adesa 	 gene 	(V"r"dlu Veiit 	 incasat 

7 Vernturz dinpremzî şi dinjocurz de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8 Venituri din alte surse 

8.1. Titular Perianu Silvia S.0 Consult Asig H.P.T SRL Dividente 3400 

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii Perianu Sebastian Aloeatie 1008 

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

Data completării 
29.05.2017 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuliSubsemnata, 	Perianu V. Silvia 	 , avâncl func ţia 
de Consilier principal 	 Ia U.A.T. Municipiul Tecuci 

CNP 	2820416170011 	, domiciliul Galati, Str. Traian Vuia, Nr31, bl. Z8, ap. 7, Jud Galati 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1 \ociit.iu tc ţiontt hiocu.ti ţi ioiut.it.itlt. Compaiiiiisocietali n i ţ iou ik tntitu ţiidi iredit, gi upiţiidc 
ui ţeeoiiiicpecu ni 	i IIICIU nru 	i 	ocni ţ ii 	1unoi ţ iislu 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

1. 1......Consult Asig Hpt SRL Galati 

lîc orgfl iz 

Calitatea deţinuta 

Asociat unic 

e.i i.eniaie: 
Nr. de părţ i 
sociale sau 

  de acţiuni 
20 

Valoarea tota1i 
parţilor sociale 

şi/sau a acţiuni1or 
200 RON - 

2 	Calitatea 	di 	tut.inbiu 	Îfl 	utg inclt. 	ilt. 	c()fl(1UtLii 	it.1uiiiiiii 	tlt.. 	i 	ţ (Jlltl 01 	tlt. 	,()t.it.i t ţ iloi 	t.uinerciale, 	l&.% 
regiilor 	iutonoiiie, 	i1 	coIi 	)iiiiilorisuciet ăţ i1or iti ţ ioîii1e, aIC intitu ţ ii1or (1C crcdit, aIC gru purilor de intere 
ecolloinic, ale ioci t ţ iiluis tutu nd i ţ iilur (Hl ale altor ui ganiza ţ 	rnaineitta1e  

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1......Consult lAsig Hpt SRL Galati Administrator  

_Lataicidcuicmbiuîii c adrul asocia ţ iilor ptofesioniki;tus1ndicik- -  - 

L- ---- --- ------ 

1. (litatei du meinbru îii orgaiiele &le cuiiducurc. atliiiini1rare si cntrol. retfll)uitu sau neietrjite, 
lciiuniiicajntiduluipohtic - 

4.1 	 ._- 	 - 

( ontracic tnc1usi ct.1e k isistc n ţ  i ţ u t iclii i consultan ţa ş i civilc obţinute sau aflate în de u1iiîii tiinpul 
t.Li Llt ii 11 ttiut. ţ iiloi iii iii1 itclui s iti i]cniniti ţ iloi ţ itilj ţ it.e finanatc de la bugetul de stat, loia1 ş i dui fonduri  
exterue ()ri îucheiate cu societ ţ i eomerciale cii ua ţ)itat de stat undc statu1..este. ţ i 

5.1 	 conUuct 	L_Insa 	PiiceduapiT Tpu1 	DaTi5 	vo 
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pe1e/denumiia şi adresa conlniclantă  care afost contictu1ui Încheierii ccctuiui 
denumirea şi Încredinţat contractului conlracuiiji 

acsa con3ctu1  

Soţtsolie 	. 

Rudededu1Ia1etituJarului 

Societcomia1e/Poană zică  
atitodzaW  
indidua1e,cabineteasociate, societ ăţi 
civi1episiona1e sausocietăţi civile 
psiona1e curundere 1imitatăcai 
des şoaipifesiade avocat/Cniza ţii 
neainentale/Funda ţii/Asociaţii 

Prin ride de gradul I se înţelege părinţi pe linie aseendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa benefciaru1ui de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt defÎnite la punctul 5. 

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

Data completării 
29.05.2017 

Semn 
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