
CONSIIJUL LOCAL TECUC ţ  J 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITARLOCALJ 
DE EV!E1ENTA A PERS9N ELOR . TECC1J 

lnt,a ţ e Nr 	. 

	

Ziu 	Luna O 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatui/Subsemnata, 	 E& 	-E 	 , având func ţia 
de 	 I>co 	 la 	 CO%TPX  1.oÂi.1€ 

CNP 	cj ţ-o L0i 	 , domiciliul tqu € ţ i 	ţ & 1 L. T•l c. 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se îriţelege soţul/soţ ia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor cleclara inclusiv cele afIate în alte ţări. 
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*.categoriil e  indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se afIă  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 afIate în alte ţări. 
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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 cazui 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 legii 
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2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i 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 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
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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 financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  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. 

Intitii ţiacarc 	dIIlinilrcaL ă  
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*categoriile  indicate sunt.• (]) 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 anuluij9scal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  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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*categoriile  indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, cert9cate, obligaţiuni), (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care îusumate 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 şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 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 faţă  de valoarea de piaţă ,  din 
partea unor persoane, organiza ţii, sQcietăţi comercale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garau ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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1. l. Titular 
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1.2. Soţ/soţie 

13.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiiie uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membriior săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

Uţ TEi 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

2 Veniturz dzn activităţi  

	

. 1. Titular 	 1 

2.2. Soţ/soţie 

3 Jernlurz din 

3.1. Titular 

32. Soţ/soţie 

4 Venturi clin..invetii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţ ie 

5 Jeniturz dinp fi,lz 

5. 1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6 Venzturi din activzrăţi 

6.1.Titular 

6.2. Soţ/soţ ie 
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7. 1. Titular 	----- 

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8 Venitudzna1te uise 

8.1Titu1ar 	 - 

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 

CONFORM 
cU ORIGINALUL 



CONSILIUL LOCAL TECUCFI 
SERVlC$UL PUBLIC CO?iUNl ŢA LOaL1 JDE EVIOENTA A ERSQjELoA . TECBCII 

lt reNr

An 

 

Luna 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 , având funcţ ia 
de 	 nc 	 la 	 bz 

CNP 	 O 	, domiciliul  
3-: 

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

sit 	ciirI: 	cicîi ţ i coiicrciak, ctpanii1ocie 	ţ iiia ţiri 	Ttitnii 

,i rn[uIru Îfl 	OL1 	ii  

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
ni a ea  

denumirea şi adresa -. 	
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

-   
de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 

• _____ 

2. Ca!tte dc iieiuhru în (anc1c d coiîccrc. a(1n1inistr1rc ş i euntrul aic 	cic ţ ur cerciale, alc rciiIur 

iutononic, aIC 	 naţ iofl)lc, ide histi tiiiilor rle credit, ale rtp!Jr11ur (C irteres cconoruic, ak 

sociiţ or stu fttdi ţiikr  uri alc altor 	 - 
Unitatea 

- denumirea ş i adresa - 
Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2 . 1...... ----------  - 
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pine1e/da şiadisa 	contiactantă 	caiafost 	contiactului 	încheicrii 	contiactului 	totalăa 
dniia şi 	încidinţat 	 conliactului 	 conliactului 

adsa 	con  
Titular 	. 

Soe 	. 

Rudedegiadul Ia1etitu1aru1ui 

Soco[Teiia1e/Petoană jjzjcă  
aată/A)ciaţii1lmi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabincteasocia, societâe 
civi1eproisiona1e sau sodet4 civile  
pnfesiona1ecudeIe1imitatăcai 	 - 
daipifesiade avoca(kganiza ţii 
negvemaitae/Fun/Acia  

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

soţul/soţ ia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet aI datelor menţ ionate. 

Data completării 	 Semnătura 
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