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DECLARAŢIE DE AVERE

, având funcţia

Perianu Silvia
la U.A.T Municipiul Tecuci

SubsemnatuL/Subsemnata,
de Consilie principal

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:
CNP

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
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, dac ă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 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) spaţ 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
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, 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 c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor rnenţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul Rornâniei
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate 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, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate.
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*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 şi 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.
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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 şi a!tc
asemenea bunuri, dacă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă 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 c1eci
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
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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 Işi 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 modific ările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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1 keniturz din 5alaru
1.1. Titular Perianu Silvia
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vçnitùi anual

S.0 Consult Asig H.P.T SRL

Salariu- Administrator

4800 RON

U.A.T Municipiul Tecuci

Salariu- Consilier principal

1599 RON

S.0 Arabesque S.A

Salariu

51319 RON

1.2. Soţ!soţie Perianu D. Ionut
Alexandru
1.3.Copii

2 Venitrn i din activităţi 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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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

Aloeatie

1008

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii Perianu Sebastian

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sa u
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data complet ării
29.05.2017

DECLARAŢIE DE INTERESE
SubsemnatuliSubsemnata,
de Consilier principal
CNP

2820416170011

, avâncl funcţia

Perianu V. Silvia
Ia U.A.T. Municipiul Tecuci
,

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:
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Valoarea tota1i
Nr. de părţi
Unitatea
parţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinuta
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiuni1or
de acţiuni
200 RON 20
Asociat unic
1. 1......Consult Asig Hpt SRL Galati

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
rnaineitta1e
ecolloinic, ale ioci t ţ iiluis tutu nd i ţ iilur (Hl ale altor ui ganiza ţ
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinuta
- denumirea şi adresa Administrator
2. 1......Consult lAsig Hpt SRL Galati
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contictu1ui

Încheierii
contractului

ccctuiui
conlracuiiji

.

Rudededu1Ia1etituJarului

Societcomia1e/Poan ă zică
atitodzaW
indidua1e,cabineteasociate, societ ăţi
civi1episiona1e sausocietăţi civile
psiona1e curundere 1imitatăcai
des şoaipifesiade avocat/Cniza ţii
neainentale/Fundaţii/Asociaţii
Prin ride de gradul I se înţelege părinţi pe linie aseendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefciaru1ui de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt defÎnite la punctul 5.
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sua
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.
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Data completării
29.05.2017
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