
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	STANISLAV LUMINITA 	 , având funcţia 
de consilier superior 	 la Serviciul buget-contabilitate 

CNP 
	

domiciliul Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.123, bl.A3b, ap.57 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

*1)Prin  familieseîn ţelege 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/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. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La Titular se menţionează, 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 legii 

u r 

autoturism 

11-ci 	N F. (iu luc ţ i \ n ul dc fabricatie Modul 	le (iul)1n(liru 

volkswagen poio 1 2003 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 c ăror 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. 

l)ucriurc u ir 	 nul .l1iidirii 	 Vtluirci etinitti 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i 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. 

Insfiitll ţ ia curc administre7 ă  
i ad res<<. lcesteia 

7'i1u lcllval ► >urc la zi 

*Categoriile indicate sunt• (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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1V~ unl 	ur- ă r ~le iitli/ 

CUCB1)21r1Clj)rC 
 ~ 'alnare.l tlltal ă  t.i ei 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2) 
acliuni sau părli sociale în societăli comeNciale• (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 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. 

( ruditur (ntr:tct:il în :tiiul ScaJeiit 1:1 	 V:ilu:ire 

B.R.D.TECUCI refinantare 2016 2020 30.000 

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 româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

Cinc :t re:tli/:tt 	ciiitu 
__ - 

Su lt VCl1 it uI u i: 
nu.ne1 , :tdresa 

Ser 	iciu l prct:it.( )bicctul 
generatur devenit 

Venitu] :tiiuiI 
încasat 

1.1. Titular 

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 11-lea 

4 



vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu moclific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

. 	 - 	 - 	 Siirii vciiituiui: 	ciiciul 
( inc a rcIiit 	enitul 	 . 

.................  
1 Venzturz din salaru 

1.1.Titular  

STANISLAV LUMINITA salar consilier superior 33.076 lei 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2. Venituri din czctivi ţăţi independente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ!soţie  

3 Venitui i din cedareafolosznţei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Vei2lturz din inve ti ţiz    

4.1. Titular  

4.2. Soţ!soţie  

5 Venztuz z din pensii    

5.1. Titular  

5.2. Soţ!soţie  

6 Venituri din activităţi agi icole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ!soţie  



( inc a rca!izat 	ellitu 1 	
u•ri veiitzihi: 

u inc. adresi 	.• 	 • 	 .. 	gerat. • 	 Îat, .. 
7 Venituri dinpremii şi dznjocui i de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Venituri din alte siirse 

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 
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Ii/-~ ç . o s  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, 	STANISLAV LUMINITA 	 , având func ţia 
de consilier superior 	 Ia Serviciul buget-contabilitate 

CNP 	 , domiciliul Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.123, bl.A3b, ap.57 

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

1. Asoci a t szu ciouzr lii societ ăţ i c)elcit1c, conipin ii 1s()cictj i nitioni Iu. iiistilu ţ ii (lc cru(Ii ţ , grti pu ri le 
iiit(IL 	ouoniu.. I)i((UIii si ninbzu în asoLzztii 1uaiditia zti a ite orpaikizatii neuveruanientle 

Unit a ea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . 

de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. 	 . ş1/sau a acţiunilor 

iti1ei dc fllCfllI)rU ÎU orgincic &le cofl(lucere, 	 si cuutrul 	ile st)CiCl ăţil)r coinerciilc, alu 

regiilor a U tOflOI)IC. 	ilc coiiipa 	iilor/societăţ ilor na ţ ionale, alc iustitti(iilor Jc credit, alc grtipurilor de in tcrus 

CCOHOIHIC, ilc auciaiilur sau fuiida ţ iilororzale a ltor organiLan nugtivcrnamcnlaic: 

	

Unitatea 	 Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1...... . _______________________  

3. Calitatcadc ineiiibru în cadrul asocia ţiilor profesionalc i/u.sin•ie1e 

4. (al itatua dc II1Cfl) l)itJ îll orglflele (le cuiid UCCFC, i(Iiiiin istra re si c()iitr()l. rctrii)u itc sii ă  flcrctril)u itc, 

leţinute în &.idrul partidélor p ţi 	fun ţia dcţinntă  si denumirea parttdului poli.i 
4.1...... 

S. Contracte, inclusiN ccle cle asisten ţă  juridică. consu.itănţă  juridică ,consultanţă  i civile, obţinutc ori ailate 
iii dcri ă lare in tiniI)ul excrcit ă rii funcţ iilor, nlan(latclor sau deinziit ăţilor puI)Iicc finan ţatc 1e la 1)tIgctUl (lC 
slal, lucal s i (IiIi foiicluri c1crne ()ri îzicliciate cu socicl ăţ i comercialc Cti c ă l)ital (1e sliit siii uiidc s(ittil cste 

acţionar niajoiitar/ininoritar:  

5.1 Beneliciatijl de contiact numele, 	1nsa 	diin 	Tipul 	1 	Data 	Dutata 	Va1oata 
ume1e/deniteasiadrsa 	 contîactantă 	caiafost 1 contractului 1 încheii 1  contiactului 	totalăa 

1 



l 	dumiia şi înadinţat contractului contractului 
adresa conùactul 

Tilular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rude de gadu1 Ia1eti1u1anj1ui 

Societăţi come!Petoană 1izică  
autorizată/Asociaţii finliliale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societ ăţi 
ciepioona1e sau societ ăţi ci1e 
piu1siona1ecu răspundee 1imi1atăcar 
desâ5mâ profésia de avocaV Cjinizaţii 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă  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 acţiuni 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 Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

26.04.2017 
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