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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 TUDOSE DESPINA 	 , având funcţia 
de CONSILIER SUPERIOR I 	la UAT - MUNICIPIUL TECUCl/S.A.D.P.P. 
CNP 	2580726173160 	, domiciliul în TECUCIg  str. Mitr. ANDREI ŞAGUNA Nr. 2 
BI. L lOAp. 10, etaj 1 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal priviud falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu fami1ia de ţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adrea siti xont Categoria 
AnnI 

Suprth ţa 
Cota- 1odu1 de 

dotândirii  parte Jobândire  

Dumbrava Roie (1) 2005 9.600 m.p. 1/2 
Vânzare Tudose Despina 

 
Cumpărare Tudose Vasile 

Cioră ti 	Vrancea ,jud. (1) 2016 60.000m.p. 1/1 
Certificat 

Tudose Vasile 
mostenitor  

Cosmeti ,jud. Galaţ i (3) 2016 1092 m.p. 1/1 
Certificat 

mostenitor  
Tudose Vasile 

Poiana ,jud. Galaţi (1) 2016 5600 m.p. 1/1 
Certificat 

mostenitor  
Tudose Vasile 

* 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, copilul), 
iar îri cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

. :j Cota- . 1vtOauI:ue 2 
Adresa srtu zona Categor1d 

dobdirai 
upraa ţa (lobafldile 

Jitlj 
parte 

Mitr. Andrei Saguna nr. 2 
(1) 1989 70 m.p. 1/2 

Vânzare - Tudose Despina 
Cumpărare Tudose Vasile 

Durnbrava Roie fl i •  15 
(4) 2012 256 m.p. 1/2 Construire 

Tudose Despina 
Tudose Vasile 

Cioră ti,jud. Vrancea 
(2) 2016 117 mp Tudose Vasile 

Mostenitor 
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Cosmeti ,jud. Gala ţ i Cert. J 
(2) 2016 00 M.P. 1/1 Vasile 

Mostenitor 
1Tudose 

Uategoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţ ie. 

*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 ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Nituri Marca Nr.•1e bt ăţi .. Ande fabricai Mdu1 Je Jobire 

Autoturism Wolksvagen BORA 1 2005 
Contract vânzare- 

cumpărare 

Autoturism Wolksvagen GOLF 1 2007 
Contract vânzare- 

cumpărare 

Autoturism OPEL 1 2005 
Contract vânzare- 

cumpărare 

2. Bunuri sub form ă  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 menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)ecricrc suni ă  ra 	 Anu11obndiiii 	 Valouiva estimat 
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

•Natura bunului 
instraanat 

• 	 . •Data•• 
instrainarxi 

Persoana .către care sa 
instrainat 

Forma 
instraiiiarii  

. 	 • Valoarea 

- - - -- 

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 str ă inătate. 

Institu ţaa care administrează  17apia1 şi adresa acesteaa  
aluti Desclaas în anul l(l/ 	iluare Iaii 

BANCA TRANSILVANIA (1) Euro 2016 22.170 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalente, (3) fonduri de investiii sau eclzivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteine cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

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

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

Emateut 1atJu/socetatea în care persoana ete 
acţion 	u asocxatbeneficaar d. aanpruiiau 

- 1 apu 
Nuană r k titlura/ - 	 - V 1oarea totala la zi 

___________ • 
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*categoriile  indicate sunt.• (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active produc ătoare 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 achiziţionate în sistem leasing ş i 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. 

Credior 	 Contract t in iiiul 	sclde11t li 	 Valoaie 

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 ăţ i naţionale sau 
institu ţii publice rornâne şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

Cille a i 	aliz 	i 	ciiiiùl 

• 1. Titular 

Sursa 	cnatului 
niimele, adresa 

%erviciul presttt/Obi€tn1 
generator dc venit 

Venatul anu 

incasat 

.2. Soţ/soţ ie  



1.3.Copii  

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

..........•: 	• 

Cane a realizat veuitiil 
. 

.. 	Susa vcnitiilui: .  
nuineic, adresa 

Serviciul presta/O.biectul 
generator de venit 

Venit•Lanua1 
incasat 

1. Venitmi din salarii 

1.1.  Titular TUDOSE DESPINA SALARIU 32.252 lei 

1.2. Soţ/soţie TUDOSE VASILE SALARIU 15.000 lei 

1.3. Copii TUDOSE ANDREI SALARIU 20.000 lei 

2. Venifuri din activit ăţi independente 	 . 	 . . 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie TUDOSE VASILE  30.000 lei 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 	 . 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venitziri din investi ţii. 	. 	 . . 	 ..,.. 	. 	 . 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Veniimi dinpenii 	 • 	 . 	 • 	 : 	 • • 	 • 	 • 	 • 

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

zî 



6. Venituri din activit ăţi agricole  

6.1. Titular 

6.2. Soţ/so ţie  

Cine a realizat venitul Sura venitului 
Nume.dresa 

Srviciu1 prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venilz,ri din prernii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alle 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 

08.05.2017 &e$e 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, 	 TUDOSE DESPINA 	 , având func ţia 
de CONSILIER SUPERIOR 	 Ia 	UAT - MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2580726173160 	, domiciliul TECUCI, Mitropolit ANDREI ŞAGUNA B1. L 10, ap.10 
et. judeţul GALAŢI 

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, compani/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, grupuri de 
interes economic, precuan şi membru în asocia ţii, fundaţii saualte organiza ţii neguvernarnentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea deţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a ac ţiunilor 
1.1....... __ 

2 Calitatea de membi ti în orane1e Je conducere, adrninastrare ş i conta ol ak .ociet ăţ 1or comerciaie, ale 
regiilor autonorne, ale companii1or/societ ăţiIr naţiouale, alc institu ţ iilor dc ciciil. ale, grupurilor de interes 
economac, ale asocia ţiilor .  sau fnndaţaalor ori ale altor organiza ţii neguvernainentale  

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea ş i adresa - 

2.1 ... . 

3 Calitatea de membru în cadrulasocia ţulor piofestonale şi!sau sandi.ale 	- 

3.1  

A. Calataiiea de mernbru în organele ckonduceae 	idiraanistraie şi contiol, aetiibuitciii iiti,tiibuite, 

deţ inite în cadru1 . .parţicle1rpolitice,fuiic ţia detiiiuî ă  ş i deuuanirea 	dului pOitic . •  
4.1 	 - 

5 Coutracte, inclzisi 	celc de asistcn ă  jui idcă , conu1tant ă  jui idică , consultan ţă  si civile, obţinut. ori afi te 
în derulare în timpul exei cit ă i 11 fun ţaa1or, mandalelor sau deinnit ăţ ilor publice finan ţate de la bugetul dc 
tat local şi dan fouduti cxteine ori încheiate iu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau undi statul esle 
a( ţionar rnajori1r/minoritar 

5. Bcia1deccine1e. 
prcnurne1edenurnia ş. adresa 

1ns1loţia 
contctantă: 
denumirea ş

. 

adi 

]c]uiajTin 
caiafost ,..iricredn ţal 
ccntitu1 

Tipui 
conlractii  iiiii 

incheiii 
contiactului 

Duita 
. colitractului 
j 

Va]oaia  
i 	lota]aa 
i ccntradului 

______ 



Titu]ar 	. 

- 

Sosoţie 	. 

Rude de gtdu] I» aletitularului 
..... 

Societăţi cometia1e/Peioană ilzică  
autorizată/Asociaţii iămiliale/Cabineie 
individuale, cabinete asociale, societ ăţi 
civileplDfesionale sau societăţi civile ____-  
profesionale cu raspundere 1imitat ăcat 
desiă5oaipro1siadeavocai!Oianiza ţii 
neguvenmeita1&Fund4i/Asoci4i2  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I de ţin 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 
	

Sem ura 

08.05.2017 
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