
ce  nUNA 1  

DECLARAŢ EDEAVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, DUMBRAVĂ  ANI-RODICA, având funcţia de CONSILIER LOCĂL 

Ia CONSILIUL LOCAL TECUCI, CNP 2791119173181, domiciliul municipiul Tecuci,l Str. 1 Deceinbrie 

1918, nr. 135, bl. T7, sc. 2, et. 1, Ap. 28, jude ţul Galaţi, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codu1 penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie ră punder 
că  împreună  cu familia deţin următore1e: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 	 . 
;Se.vor dc1ara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Alitil 
i 	uiona 	( pr î ta 	

t)t  

lie,

. 	 50% 	. 	Dunibravă  Bodan Tecuci,jud. Galaţi 	3 	2015 	7 	
50% 

62 	 donaţie 	G . Dumbrava eorgeta 
.. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de apă ; (5) alte categorii de ternuri 
extraviiaiie, dae ă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, nuniele proprietarului (titulariil, so ţuL/soţia, copi1iL), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2.Clădiri 	 , 

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

. 	.iu ul 	 . 	Co 	 . 
ii 	 (ttcru.i 	 ...iipr 	 . 	 ifIr; . 	prt 	fuanJic 	 : 

Tecuci, Str. 1 ecembrie 1918 	 50% 	 Dumbravă  Bgdar 1 	200956mp 	cumparare ]3 50% 	umbrava Ani  . 
Tecuci, Str. Bobâlna nr. 8 	 50% 	. 	 Bogdati  2 	201 5 	70 mp 	donaţie ___ ____ ______ _________ 	50% 	Durnbrava Georgeta 
Tecuci, A1. Ştrandului 	 i 	2002 	49 mp 	100% cumpărare Dumbravă  ni 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciaie/de 
producţie. 

*2) La Tituar se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copi!u), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.  

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace cle transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

autoturism Nissan 

	

r. dc 	tc ţ 	1cihri 
- 	-

ţ  

	

1 	 2010 

Modt1 de 1t.iJj 
- 

cumpărare 	; 

autoturim 	• Volkswagen Jetta 1 2017 cumpărare 

, 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de âită  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  dep şeşte 5.000 de euro , 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurife aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nupe teritoriul Rnâniei 

la momentul declarării. 

- 	uhrdi i 

II. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră nate în 
ultimele 12 luni 	 - 

	

tvra ţ)Uflll1i- 	 1&roa 	că tre carc 	- 	 - 

	

. 	 a1c 

	

r1ranr ţ i 	- 	 - 	 - 

	

Autoturism Skoda 	09.06.2017 	Miron Florin 	Vânzare-cumpărare 	3000euro 

, 
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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 : 
S.e vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii f1nanciare din străinătate. 	 . 

1ttiiatri 	Jrnitrc 	
FipiI 

BANCA TRANSILVANIA cont curent Dumbrava Bogdan 	1 
1 

RON 

nul 

2006 

1ti 

600 	; 

BANCA TRASILVANIA cont curent Dumbrav ă  Ani Rodica 1 RON 2004 200 

BCR - BPL contract economisire-creditare Dumbrava Bogdan 3 RON 2015 13500,,, 

NN pensie obligatorie Dumbrava Bogdan 3 RON 2014 18000 

NN pensie obligatorie Dumbrav ă  Ani Rodica 3 RON 2014 8400 

NN Asigurare de viaţă  Debut 18 Dumbravă  Ioana Diana 3 RON 2007 1 3700 

NN Asigurare de viaţă  Academica Dumbravă  Andreea Lorena . 	3 RON 2009 1 150O 

NN Asigurare de via ţă  Academica Dumbrav ă  Petru Alexanclru 3 RON 2013 5000 

Airnm 	irniire cie viată  Dumhrava 1ndaii 
- 	- 

q •--- 	 - 
RON • 	2016 1 625 ----. --- 	 , 

*categoriile  indicate sunt: l) •cont curent sau ecliivalente (inclusiv card),• (2) depozit ba'ncar.sau 
ecliivalente; (3) fonduri de investiţii sau eclzivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sstene cu 
ăcumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). : . • 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  tuturor : 
acestora depăşeşte 5.000 de euro . 	

• 	 : 

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

iriittit1uIoeictteiîn c.irc perou.i ete 
au __ 

.. 	
N u 	i ă r 	 ă ri 	tl ă ia 	i 

*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 personal. 
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, 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de europe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 	 . 

V. Datorii 
Dbite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şf alte, 

asemenea buiiiri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăintate. 	 - 

(rdior 

 

( 'faitracta t ina mil 

2017 

Scadüxit la 	. Vili.r 

BANCA TRANSILNANIA 2021 25000 lei 	. 

Persoana fizica Grigore A. 2017 2019 20000 lei- 

VL Cad9uri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , diii 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/sQciet ăţi naţionk sau 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, a1te1e,de&ât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoăre individuală  depăşeşte 500. de euro* : 

ri 	.n.ttiIni: 

orTt  Zift, 
1.1.Titular 

-- 	înyat 

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 Î1-a 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultirnul an fiscai înheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : Se vor declara inclusiv veniturile Drovenite din str ăinătate. 
. 	 iir 

iiliit 	cnitu1 	 . 
ge!1rttidt€IHt 

1.1.Titular  

Dumbravă  Bogdan G.F. Focşani salariu 50400 

1.2. Soţ/soţie  

Dumbravă  Ani-Rodica Grădiniţa ,,Prichindel 	Tecuci salariu 26400. 

Dumbrayă  Anj-Rodica Consiliul Iocal Tecuci indemnizaţie 7.560 

1.3.Copii  

:2 	VLt7iîur 	di,i (ILI 	I(L(1 1/( Ţk1?d(fl!C 

2.1.Titular  

,. 

2.2. Soţ/soţie  

;ifl!1i 	Ii1 LL( Ţ 1LL1 f(Il() 	lil(LL 	Ii)timili 	 . 

3.1.TituJar  

3.2. Soţ/soţie . . 

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie ___________________________ , . 	- 	• 

5 	Vtii;i;i 	I1/pL11ii 

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie . 

e 	i 	 11/1 I1L I( 	lIUfl (t 1f ( I( 

6.1.Titular 	 • 

6.2. Soţ/soţie 



ir 	vcniuiti: 	eriil 	r 	t/hicul 	 riiii 
I lnc 	rlut 	Cfl

.
LII  N u  îne, 	dre 	_______ 	eneratr_dc vcnit  

7.V j,itirI din piî , mii 	/ ciiH jL ;iri Lk 

7.1.Titular 	 , 

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

j din (;IIH 

8.1.Titular 	. 
-,& 

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

Dumbraia Dia Ioana  alocaţie r000 	: 

Dumbrava Andreea Lorena alocaţie l 000 

Dumbrava Petru Alexandru . alocaţie OOQ - 

P.rezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau, 
caracterul incmp1et al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnăt ra. 	 • 

19.04.2018 

, 
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rZILU

CONSJU(.LOCALTECUCj1

A .L&.. I..UNA Q- ANUL22 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, DUMBRAVĂ  ANI-RODICA, având funcţia de CONSILIER LOCAL 
Ia CONSILIUL LOCAL TECUCI, CNP 2791119173181, domiciliul municipiul Tecuci, Str. 1 Decemrie 
1918, nr. 135, bl. T7, sc. 2, et. 1, Ap 28,jude ţul Galaţi, . 

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

&tu 	 l ;ocietăţ i coîncrciae, coinpinii!ociet ăţ i 	 institu ţ ii de crcdit, rupuridc 
int (~ rcs ixongillic, pr ecluils i nctnbru ifl uwi l ţ iI  fundi ţ i 	i1tc Or2.JHZd ţ11 Ili c&mintak 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

- 

- 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea tta1ă  a 
părţilor soeiale 

5i/saiÎa a ţini1or, 
1 . 	

. 

2. ( itatc dc meni ru în itnlcde cundt1ccre, a dIHTH isit ra re iutro 	1c oci1ur comcrci1c !v 
l iiitoi uitunume ik uiup t ,tlur,,u(tL ţ ilor naion th. ak intiiu ţ ii1or de credit, ak i uiiror d. 	r 

plemié . onoini( ik ţ ui iiritu funda ţ iiior ui ak 	y1inI ţ1l 

Unitatea • 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea benefcii1or 
- denumirea si adresa - 

2 .1 ...... 

_ 
 

t1ita it rii nibr n 	til ioLi ţn1or profciontk. I!%4U 	.k 	________ 	 _________ 

l 3.1. 	Membru sindicat S.L.I Tecuci 	 . 	 . 

4 , 	ihtatia dL uiiribru î 	i iI1L1((lL conducere ,  adininï s tra re 	ontrol ritrdiuitt. satI niritrhui1i. 
Ji ţ&ui.i î 	drid itidt.j 	j1iti 	iiucţii dtinut 	cnnitrca 	ului 	tic 

141 	- owcni 	 /I( 

uiI ractc in€hi-,i v cck dc n SiN ten ţ i j U rïdhi, consiiItii ţa ş i &iile b ţ+ute se, 	 tit tirnpu 
ri1 ării uncţiilor, niriciate1or iii (lcrnnităţ ilor publice fiun ţate de 1 bugetu de ¶tt. oi1 	di 	ui(1cli 
crrie uri îf c li ciate Cu 	cieti conierde cu c-apitl dc s ûil său unde e tafffl csc, 	ţ ontr 

5.1 Beneticiatul dp conct ne1e, 	Jnsiituţia 	Pieduiaprin 	TipUI 	Data 	Duiata 	Va1oaia 
pinume1edena şiadtsa 	 cctractantă 	catafost 	coritractului 	încheierii 	conlractului 	tQtalăa 
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deniia şi încidinţat conliactului CŒIÙWOW 
• adrcsa contiactul  

T 	
. 

Soţ/soţie ................ 

RUdede giadul jl)  aletitularului 

So ţicom/Pană zică  
- 

: • 

aMàzatWAwd*ânffiaWCabinete 
indiduale,cabineteasociate, societ ăţi - 

ci1epiofcsibri1e sausocietăţicivile 
r4pundm . 

despsiadeavocat/Chganiza ţii . 

neguvenenta1e/Fdaţii/Asociaţii 

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  5i copii pe linie descendent ă; 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, lituaruJ, 

	

soţul!soţia şi rifdele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. 	 •: 

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

* 	 - 

	

Data completării 	 SeIy1ăt4ra 	. 

	

19.04.2018 ......... 	- 	

............. 

.. ..iL ,..... . ...... 
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