
NSILSUL LOCAL. TECtJCi 
SERVICIUL PIJBLIC COuo LOCAL 
DE EVIDEN A PERSJELOR rEcuc, Intra e Nr 

Àn Luna 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subseiyatu1/Subsemnata. 	 Ni 	/. 	L//c1 1(//./ Q-# 	, având funcţia 
de 	C O fl/ 	 la 	ViC 	P/&Qc. 	L&17/L 	J€ €ViO&V? 

CNP o4 6 	o//3/ 	, domiciliul 	.OQ ,  72uC-/ 	 ,€: 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal priviiid falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1 )Prinfamilie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adresa sau zoni ( 	coria ... u pra!ati 
Cota- Modul dc  

i itularid 
bandir _ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Tjtu1ar se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adrcsa sai tora 
. ( 	eora 

Anid 
... 

.. 

iîprataa 
Coti- iod;d iic 

. 
dobanJirc  

, 1 ndarii1 

$T,e. G /I. 	A/,. 
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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 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, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
-------- 

Ntura 
---- 	 ---------- 

Marca Nr. cic 1_)tic nà ~ iT 
- 	-- ____ 

AIIUI de 1ibriie 
________________ 

Modul de dobiuJire 

fj-(/ToT(/,;Jtq  

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
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 află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)eeriere s tuti a rû 	I 	\iţul dobndirii 	1Voar 	eiiuită  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinaţe în 
ultimele 12 Iuni 

1u1- i bU1I1I 	Daia 1cxcă treeircN-a -t Orn 
Î ilsti-i-tifitl 
	 . . 	 . - 	 .  utrai iat raiitri 

/ 
CONFORM 

IMUNTEANU CARME
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Iv. Active frnanciare 

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 depăşeşte 5.000 de euro 

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

. 	 11•i 	
- şidresa ii&i V1uta 1)cchiîn innl o1divi1otrchzi 

*Calegoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ec/iivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

1uoa 	 de Iuprunut 
1 ipul 
.,. 	. 	JNnr dctitluri! 

. 

cti dc pF 
.

IpIC  

. 

ore 	io1l 	1i zi 

*Categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cert/icate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (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 

Se vor declara inclusiv cele ate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate 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 înstr ăinătate. 

cadeiit lit V1ore 

qllA 
 

I  
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 individuală  depăşeşte 500 de euro* 

. 

(inc 	elt 	cniiu1 
îi 	vni(uIui: 

numeelrest 
crviciu1 pretJt/O1)icett1 

geIeftor ie vcnit 
nitul 	intiÎ 
incI 

1.1.Titular 

1.2. Soţ!soţ ie  

1.3.Copii 
 

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

ONFOR 
CU ORGALUL 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi compietările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor dec!ara inclusiv venituriie provenite din str ă inătate. 

( 

Ohilectui 
itw 	1i 	t 1111 

n1tu1aiI 
iiicat 

1. Tenziziri di;i salarii 

1.1. Titulai .P. 	,J ___ 

1 .2. Soţ/sie  

/// T(/ 	Gi ,. p, 	( f- L-R)  
1.3.Copii  

2 Venzturz dzn actzvităli independernc  
2. 1. Titular - 

2.2. Soţ/soţie  

3.:..V.e»turi din 	 ... :: 

3.1.Titular  

3.2 Soţ/soţie I 
4 Vernlurz dzn znveslz ţn  
4.1.Titular  

4.2. So ţ/soţie  

5 Veniturzdznpensn  
5.1. Titular  

5.2 Soţ/soţ ie  

6J 	iti 	din activi ăţ   

6.1.Tit1ar 	. 

6.2. Soţ/soţie  

CONFOR 
5 	 CU OR1GNAU[. 
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(ine i ieit ventui 
ircitiI prett!hiituI 

iratotdn,.t 
enitu1anuai 

îHeasat 

l 	iiiiii 	li/ f11?li 	l (/i 	jOC/îi 	I)JY) 

7. 1. Titular  

7.2. Soţlsoţie  

7.3.Copii  

8 Venitui i din ulte 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 	 Setura 

/. 	/. 

CONFORM 
IOGNALU.. 
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CONSIL';UL 	TECUCI 
SERVCIU PUFLIC COMurinAR LOCAL 

	

D 	 ERS1LoR • TCUCI 

DECLARAŢIE DE JNTERESE 

Subse5atu1/Subsemnata, 	 /V/ T(/ J. 	(//i 	 , avândfuncţia 
de 	0,0ÎV$i IUEi2 	 1aJ1//Qi(/L P(1/ 	C?(IA1,,//1? 	 ///7 -i74i ţ O 

, domiciliul 1-O(2. 	JT2. 5lţ . 	. o2o 

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

1.Âjociat a ac ţi) creile, coni pa 	tăţ in ţinia1 insl itu ţ 	ccd it 	pitcre 
mW 

1uiI(iţ I 	iiIlc 

Calitatea deţinuta 
\ 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

- 
Valoarea totală  a 

. 
parţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

	

2. (a1it1tea(I4 	în ()rincic de C( i1 crc. aclrninistrarc i coutrol alc 5( ietldor c:ereiale, alc rciilor 

	

itonome, 1c 	tflii 1/oiJcti ţ Iior n t ţ on i 	Jk tnstitii ţ iilor tI€ credii, ak2 i upu i 1 t,e inierc-s'ono[nlc itL 

asociatiiloülllliim Ill(ti l l()r ()ri IiIL. a11()1 ( ăt2flifli nuVrnăiTien1le 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - 
. 

Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 

3 	ide mrnbiu in 	 i pîfLsi)ii/sauslndlck 

3.1 	 - 

-t. (alitatca cic niciribru în tri - ancic dc ctidiicere, adniinistrarc 5i contro, rcribuite sau 	etriuitc, (hYiflUtC în 
tJriil jrtidcioi o1i.t 1 iu. ţi J 	rint1.. i dellumirea pwlitiplui plitr€ 	 - 

4.1 ......  

5. Conracte, iickisiv ccie fe 	iscn ă jurR1icà. constittan ţà ş ci ik, 	ţiî 	sai aRate în dcrularc în tiinpul 
e\c)citării functiilor, i ndiicir sau 	iIi or pu1iec 1iiaiitaic de la beiJe sta. locl 5i ciin foltni 
i sii nc ot i nilici it cu oc 	 nia 	 vi1ai k Stat sau iudc 	du &stc 	iujI 	joiiutnn 1t r 

5.1 Bendicianildecontiactnumele, 	Instituţia 	Piuccduiaprin 	T1PU1 	! 	Data 	Duiata j Va1oata 

NFOR 
7CUI,  ORIG1ALU1. 

Îq  
 

Ă NU CARMEN 



pe1e/denuma şi adisa con1itan1ă  cata fost conttactului încheierii contiactului totalăa 
deniaşi înadinţat contiactului contiactului 

adsa contiactul  
Tituiar 	. 

Sosoţie 	. 

Rudedegadu1 Ia1etitu1aiu1ui 

Soci ăţi comercWel  
auterizată/Asociaţii 1mi1iae/Cbinete 
individa1e, cabineteasociate, societ ăţi 
civilepiufesionale şau societăţi civile 
piufesionale cu râspundeve 1iitată cai 
despiufesadeavoca!Oinizaţii 
neguvemame/Fundaţii/Asociaţii2  

Prin rude de gradul I se în ţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe Iinie 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 gradu! I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declara ţie constituie act pub!ic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incompiet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 e nătura 

31• oţ . . 

-- c o F o R 

cil ORIGINALUL 
 ,iCARF1EN 
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