
r JLLOCĂL TECUCI 
] 

jSERVIC 
IL  

$UL PUBLIC COMUMTAR LOCALI 
IDF EVIQENT A ERSOELOR . TECtICII 

» 	) 	ln ţ ;ag Nr 	I 

	

Luna O 	Anu1ţ  

DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, 	PAPUC MIRELA 	 , având funcţia 
de SEF BIROU 
	

la SPCLEP TECUCI 

CNP 	2850814090023 
	

domiciliul TECUCI , Str. Cpt. Ghe. Decuseara , bl H 1, sc 1 ,ap 1 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
câ. împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţullsoţia şi copiii anaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele anate în alte ţări. 

su zo»a 
iten 

upaFaţa 
Caiâ- Md1dt i> Titularul 

T101 ,P480 1 2013 10000mp 1/2 cvc 
PapucMirela 
Papuc Ionut Daniel 

T1O1 , P 482/5 • 	1 2013 5000mp 1/2 • cvc 
Papuc Mirela • 

Papuc Ionut Daniel 

T101 ,P482/4 • 	1 213 10000mp 1/2 cvc 
PapucMirela 
Papuc Ionut Damel 

T24, P 901 1 2013 7193 mp 1/2 •  çvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daiiiel 

T133, P 682/3 	 • 1 2014 4247 mp 1/2 • 	 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

T133, P 682/2 1 	• • 2014 410Omp 1/2 • 	cvc 	
• Papuc Mirela 

Papuc Ionut Damel 

Nioresti T194 	• 

• 

1 _______ 2014 ___________ 20640 mp _______ • 	1/2 ______ • 	 cvc 	
• 

_________ 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

Nicoresti T198 	• 1 2014 •10756 
• 

• cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Damel 

Ghica Vodanr 27 A 
• 	

• 

3 2014 1347mp _______ 1/2 ______ cvc _________ 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

Nicoresti T198/1 P322311155 1 2015 21800 mp 1/2 • 	cvc 	
• Papuc Mirela 

Papuc Ionut Damel 

Nicoresti T200, P 3239/61/5 1 2015 2800 mp 1/2 	• cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Damel 

Nicoresti T 200,P 3239/41 1 2016 10000mp 1/2 cvc 	
• Papuc Mirela 

Papuc Ionut Damel 
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Nicoresti TOO P3239/65 1 2016 9900mp 1/2 cvc 
Papuc Mirela 
Papuc IonutDaniel 

Nicoresti Ţ142,P2404/1-6 1 2016 2000mp 1/2 
• 

cvc 
Papuc Mirela 
Papuc Ionut Daniel 

Nicoresti T 198/1,P3223/1-56 1 2016 3000mp 1/2 cvc 
Papu,c IViirela
Papuc Ionut Daniel 

Nicoresti T 200,P3239/42 1 2016 3500m p 1/2 

• 

cvc 
Papuc Mirela
Papuc Ionut Daniel 

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

*2) La Titular se menţionează, 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 af[ate în alte ţări. 

,1 	tnuL 
drca sau iona 	Categoria 	 Supr4faţa Titu1aruf, 

* 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 czii1 bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

11., eunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte inijloace de transport 

care sunt supuse înrnatricul ării, potrivit legii 

•-•. Naturi Nr.de ĂuuT 
»ti 

doband,rţ  

TRACTOR VALTRA 1 2014 

Proiect fonduri europene 
MASIJRA 12 1 -Dezvoltarea exploatatiilor 
agricole ,finantare 50%+50% LEAS]NG 
Papuc Mirela M. 

Pl 



2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  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 anate în proprietate, indiferent dac ă  ele se ană  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declairării. 

- M. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobtle înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

IcAoan, VWoarea1  rn n t 	întrăă r 	întrăiiaJ 	 trtirn 

Iv. Active financiare 	 . 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele anate în b ănci sau instituţii frnanciare din străinătate. 

anu.j 	kioar 	zi 
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*Categoriile  indicate sunt.• (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echtvalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

*Categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjicate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume persoi2al. 

3. Alte 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 achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 
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Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

Citor ( intrIGtJt în wi c1iă t1n 
-,-- 

DEUTSCHE LEASING 2014 
Masura 121 -.-modernizarea exploatatiilor 

. 	. Papuc Mirela 11 
2019 68350 EURO 

agricole achizitie tractor  

CETELEM 2014 2019 28800LE1 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiisociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de eurO* 

. 	 Venitul anl 
(iIiei reatizat veiiitul 

1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii 	 . 

exceptează  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 s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

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

. 	 Sursavnitu 	 eicii j 	.eueniu1 
( lIIC l rv1)7ltenItiJl ntim1e, adrea 	 gnerator.viit 

a1 
încasat 

l .ILkl1tlltl cIlkl ,ş ulîii 

1.1.Titular  

Papuc Mirela Salariu Primaria Tecuci 24913 lei 

1.2. Soţ/soţie  

Papuc Ionut Daniel Salariu Petromctec SRL 5552 lei 
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1.3.Copii  

2.1. Titular  
Papuc Mirela 1.1 Sat Nicoresti Activitati agncole 47892 lei 

2.2..Soţ/soţie  

3. T cniiuri din ccd 	Jiloinei humitilor  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

.4.  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

I. 	iniluri din iii 

5.1.Tiţular  

5.2. Soţ/soţie  

6.1.Titular  
6.2.. Sc ţ/soţie  

Cine a realiiat vnttu1 Nume, res gicratur de rCflt 

uta 
îneaat 

7. J 	iiiiuri din preniii 	i din/ocuri dc noroc  

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

. 	Tciuîz€ri din ulte .ure 	 . .... 
8.1.Titu1ar  

8.2. Soţ/soţie  



8.3. Copii 

Papuc Matei Alexandru 	 Alocatie De stat 	 1008 lei 

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

Data completării 	 Se n tura 
23. MAI. 2017 
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Calitatea deţinută  

IIor 	netcIt. 
ffloÈ.tle iilercS 

V.t1orca bcnetciior 

ii1oo, 

Unitatea 
—  denumirea si adresa —  

r CONSILtUL LOCAL TECUCI  
SERV,C,UL PUBLIC COMUNtIOR LOCALI 
DE EVIDENTA A PElSOr(ELoR • TEC1C1 

Zr  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu)ISubsemnata, 	 EL7 	 , având funcţia 
.de 	 la : 	 L7 	7E 

CN] 	 ,oniic11iu1 7W  

/ 	 ? 	 • 	, 	 j 	 r 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

k.  

3. 1....... 

1eţ inute 	 , me. ili' «~ ~ 

l 4.1 

nlp  

	

. (2trcle, ii 	i1e 

	

ir(ltrH tuni ţulor, u irdatilor u demnt ţ  r puhhci finau ţ i d 14 	de 	 din fonduri 

	

aad  
xterne o 	înheiat 	c 	cietăţ i eornerciIe cu capitil dt stt su une tatut este iicionr 

jot 
5.1B 	a de 	i 

u1ar 	 - 

l e1e, 	his a 	Piceprin 	T 	j 	Data 	I Durala 	Va1oaia 
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et 

pine1eda şiacksa œdmctntâ. caiailst omùaeulti îricheieiii coritractu1ui totalăa 
deriutriiiea şi înciedinţat coriiiactului conliactului 

adiesa Cœtuctul  
Trtular 	. 

Soţ soţie 	. 

RudededuÎI1elitu1aru1ui 

So Poană1izică  
au/Asoie/Cabinde 
hd,,,idaale, cabineiiasociaii societăţi 
c1epifesiona1e sau societăţi civile 
profesionalecurâqxmdŒekmtaàcam  
de ş ofadeavocat/cniza ţii 

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

soţuLsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt defînite la punctul 5. 

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

Data completării 

23. MÂI. 2817 
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