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1e~é. P-5~ 

Subsemnatul/Subseinnata, 	HURDUJ3AE CĂTÂLIN C ONSTATIN 	 , avân1 funeţia 
cle 	 PRIMAR 	 la , 	 UAT MUNICIPIU.L TECUCI 
CNP 	1690916372250 	, domiciliul TECUCI, STR. 1 JECEMERIE 1918 NR, 119 J3L A2 

AP.9 
cunQscând prevederile art. 326 dln Codu 1 pes.al privind falsul în declara ţii, iec1ar pe prQprie răspundere 
eă  îpreună  cu fami1ia de ţ n următoarelc: 
BUNURI 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întrcţincrea acestora 

I. J3unuri iiflobile 

1, Terenuri 
NO. T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflatc în alte ţ ri. 

sasau zoiii ( .ategorii 
nui 

. 	 . ritu ţ i 
Cota- Modu1Jt 

1baiiJiti  

1 itultrtii 

TECUCI . 2008 0,54 HA . 00 HURDUBAE 

* Categoriilc indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) in ţravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte eategorii de tercnuri 
extravilanc, dac ă  se af1 ă  în eircuitul civiL 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor plopril, numele proprietarului (tit ţilarul, soţul/soţia, copilul), 
iar în eazul bunurilor în eoproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor. 

2. C1diri 

NO ŢĂ : 
Se vor dce1ara inciusiv eele aflate în alte ţări, 

Aclresa sau zona ..1—.  Catego 
t.iiul 
,. 

dobancIiri 
( Utt 

Supi afaţ  -i  parte 
lOLlUJ tlt.. 

Jodire  

2 Tstularul 
. ... . 

. HIJRDUBAE 
CĂTALIN 

TCUCI 1 2002 74 MP 
so 

CVC HURDUBAE 
 



HURUUŞAE 

TECUCI 	GARAJ 	2017 19,2 	
50% 	 CĂTALIN MP 	 CVC 	HURDUBAE 

CRISTA 
SLĂNIC MOLDOVA 	 HURDUBAE1 	2000 	52 MP 25% 	CVC 	ISTINA 

Cateornle indicate sunt (1) apartament (2) ca ă  cle loQult (3) cus4 de vacan ţă  (4) spaţ i 
producţie. 

2) La Titular se inenţionează ,  în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, soţul/soţia,  copilul), 
iar în eazul bunuriior,  în QoprQprictate, eota-parte ş i numele QOproprietaVilOr. 

. ]., unuri rnobile 
i 4utove!icu1e/auţoţurisrne, tractoare, rna şiui agrio!, ş 1upe, !.t 	şi alte rnij!oace de tansport 

çgire sun t supuse înn. tricu1ării, potrivit legii 

N4tuii Mn . r de bucăţ i iil dc fabiia i1(ijul d.. dob  

AUTOTURISM SKOD.A KODIAQ i. 2017 CUMPĂRARE 

2. Punuri su» forrn ă  de nietale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, coleeţii de artă  i 
numişrnati, objectc ere fac pa rte din patrirnoninl cu!turai na ţional sau universal, a e ăror voarc 
însurnată  depăşetc 5,000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor men ţiona tQate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  elc se afl ă  sag mi pe teritoriul Rornniei 

la mornen ţul declarării. 

. •. 	»iere uiiir ă 	_____ L 	An ţ,l 	liâ,Iirii 
	

V1oi ii ctiniat ă  



III B ţiiăuri mobilc, a căror valoare dep ăşcşte  ..QOO de c ţiro 1eeare, ş i bun ţiri imQbilc înstră inatc în 
uitjmelc 12 luni 

Natura b ţinului 1)ata Pi 	Qfli cătri co i i 	i Forn a1oaiei - uitrainat instrainaru .. instrinat 

TOBĂ  NINA 

ă 	ti 	iă ru 

3000 Euro 
INSTRÂINARE 

AUTOTURISM 02,03.2017 

APARTAMENT 1601.2017 LEON CRISTI GABR!EL CVC 5500 Euro 

IV! Actjve financiarc 

. 	, Cnturi ş i depozite banere, fon duri dc i ţivesti ţii, forme ce!iivalente de ceonuii şire şi iţ .vcs ţire, 
jnc1 ţ siv crduriJe dc crcdit, dacă  vaJoarea însumată  a tţituror aceştora dcp ăşeştc  5.000 dc e ţiro 

NQT Ă : 
Se vor declara ineiusiv cele aflate în b ănci su instituţii financiare din străiriătatc. 

Institu ţia cre idmiiiistrează 	TipU1 	ilut i 	Deschis în aziuI 	Sold/v.i10 . Ia i 
si adre$aaecstcia 

*ciţ gorjiJ jndicate sunt: (1) cont curent sau echivalente inlusiv ccird); (2) deozit bancar şau 
echivalcnte (3) fondurz de znvestljzz sau echzvalcnte nclus,v fonduri private de pcnszi şciu alte si5tenie cu 
acumulare (c vor dcclara ccle ajrente anuluijiscal anterior), 

2. Piasamente, investiţii directc şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea cle piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeş te  5.000 de euro 

NQTĂ : 
. Sc vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

	

icttcl.arc:prsoana Cste 	Tipul* 	in ăr dc ttluri! 	Valoarea totaiă  1i i 

	

ociaţ/beaeicir de ămprţiiuut 	 cota de participre 
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*categoriile  indicate sunt: (J) l-zrtii de valoare deţinute  (titluri de stat, cert/icate, obligaţiuni); () 
acţzuni sau părţi sociale in societăţi comerciale (3) zmprumuturi acordate in nume personal 

3. Aite aetive producă toare cie venituri nete, care îusuinatc depese eehivalentul a 5000 de CUrO pe 

.... .... .... .... ,. ............................................................................................... ţ .* •**.? ...... 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele afla ţe în sţră inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteei, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achlzlţlQnate  în sistem leasing ş i alte 

ernenea bunuri, dacă  valoarea însuinată  a tuturor acstora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara incl ţisiv pasivele financiare acurnulate în str4inâtate. 

1tatÎD:HUF Sca1eii 	1i 	 VJore 

PORSCHE BANK 2017 2022 5928 Lei 

VI, Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă ,  ciin 
partea unor persoane, organiza ţii, societâti comerciale, regii autonome, companWsQcietăţ i naţiouale sau 
institu ţii publice romne şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de eheltuieli, aitele dect 
cele ale angajatorulu i, a c ă ror vaioare individual ă  depăşete 500 de eurO* 

Cinea:realizat veuitul 
•: 	•: 	.•• 	 :;. 	 :: 

Sursa venitului 
.••.• 

• nne1eadresa 	.. 
Serviciul piestat/Obiectul 	Vuitu1 anunl 

• 

• 	 generator de veit 	 incasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie  
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1.3. Copii 

*5 exceptează  de la déclarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea, 

VII, Venituri ale deelarantuiui şi ale memhrijor si cie familie, realizate ÎH ultirnui an fjseal înc1eiat 
(potrivit a rt. 61 din Legea nr, 227/2015 privin d CQduJ fiseal, eu mod ieri1e ş i eom pletări1e u1teriore) 

NOTĂ : 
Se vor deira in1usiv veniturile provenite din str ăinătate. 

ui s i 	i ni u1i. i 
Cie a rea1it venitul 

nivael, adresa 
Servicui l p 	at/O b. i ti1 	ii itul ifl Ţjl 

geuerator tje veait 	- 
1. 	Vni ţuri din salarij 	 • 	: 	

:. 	 . 	 :_. 
..... . • 	 . 	 • . . ___ • 	 • 

1.1. Tjtular  
HUJBAECĂTĂL[N 
CONSTANTIN 

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI SALARIU 68278 Lei 

1.2. Soţ/so ţie  

HURDUBAE CRISTINA S.C. ASIROM S.A. V.I.G. SALARIU 41664 Lei 

1.3. CQpii  

2 Venz ţiiri  dzn actzvit ă i zndependenle  

2.2. Soţ/soţ ie  

3. Venituri djn cedareafolosinţei bunurilor  

3.1. Titujar  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venjturi din invesli ţii  

4,1. Titular  

4.2. So ţlsoţie  

5. Venituri din pensii  



6 Venitui i din aclivzt ăţi agi icole  

6.1.îiţular  

6.2. Soţ/so ţie 

Cine reaiiza ţ  veriitl  
Sui 

	
riiii1 pretat/Qbieetul 	Vnit1 ajui 

neasat 
7 Venituz z din premii şi din jocui i de noroc  

7.1.Tit1r  

72. 5oţ/o ţie  

7.3.Copii  

8 Venitwi din a!te sirse  

81. Titu1r  

8.3.Copji 

ALQCAŢII 	 O1 Lei 

Prezenta declara ţic constitule aet public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatca sau 
caracterul iucomplct aI datelor rnen ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 
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DECLARAŢJE DEANTERESE 

Subscmnatul/Subsernnata, 	HURDVBAE C.TĂJJN CONSTANTJN 	 , având funcţia 
de 	 PRJMAR 	 la 	JJNJCJP1ULUJ TECUCI 

CNP 	19091637229 	, dorn iciliul TECUCL STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 119 BL. A2 AP.9 

cunQscaad prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în dee1ara ţ , declar pc propria răspundcre: 

Asoiat sau a ţionar la societ ăţi ç0merciale, conp 	ii!oităţt nataon1e, instttu ţ*i de 	Lit 	HJI11 	1.. 
intcres_cenoin 	 aIt 

Unitatea 
denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr, de părţ i 
soeiale sau 
de a ţ1uni 

V1Q 	tV1 

părţilor sociale 
ş /su a 

orgaele dc conduccie. Ca tatea de Iuernbr11 10 	n 
gaalor autonoine, ale . 1upau.H1or/socaet ăţ1lor 	i 1 ţ oxiih, 

sau iu4daţa1or  oria1e*. __
Jnitatea 

- 	enumirea ş i adresa 

ucrciiIc. a itiitre ş i control 	!u 	ocict ăţ i1or 	 1c 
ale I1ttitu1ll( r d . 	rciit 	iIe 	rupui 1O 	&i 

og ţ i  
. 	, 	 . 	.. Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

21GRUPULDEACŢIUNE LOCALĂ  ANTON VICEPREŞELINTE NEREMUNERAT 

3 Caţittea de tuembrtt îucadrut asociaţialoa profeiona1 şi/sauandacah. 
3 . I...... 

.4•Ca1itatea de rnembru în organele de conduverc, 	 ş i cuHiro, retrihuitu 	iu i 	rvriho it 
1eţinat@ în eadru1 	tadeIerpelitee 	uneţaa deţinuta şi denunn ea partduui potita_ 	- 

4.1... 
VICE PREŞEDINTE ORG MUN P S D TECUCI 

5, 	in1uiv c1c de asjsten ţă  juradică, consnitantă  juridic, consultanţă  ş I civile, obţinute ori aflate 
în clerulare în timpul exereittria funcţiilor, mandatelor sau deninităţajor publice fanan ţate de la bugetul  de 
stat, Iocal ş i clin fonduri externe ori încheiate cu societăţi eeiuerciale eu eapatal de stat sau unde statul este 
aeţlonar majar1tar/m1uor ţtar 	. . 	 : 	• 	.... . ... . .. .• 	 ... 
5.1 Benecaiu1deconţtct: numele, lristituţia Piucedtpdn 	Tipul Data Dru. Va1oa 



contiettă  caiafost corilractului încheiî conc1ui totaia 
denurnirea încidiriţat eontiitu1ui cone1uIui 

adtisa coniractul  
Tilniar. 	. 

Rudedeciu1Iaietituu1ui 

rnPQană zică  
autorizată Asociaţii 	1Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societ ăţi 
civile pnfesionale sau soeiet ăţi civile 
pnfesionale Cu, răspunden 1iniitatăca 
despnfesiade avocat Otniza ţii 
nnt 	FuAsoaţi 

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă . 
2)Se vor dec1aia nurnele, denumirea ş i adresa bn Qiarului de contract undQ, prin c1itatea de ţinută, titularUl, 

soţul/soţia ş i rudelede gradul I obţin  contracte, a şa eum sunţ  definite 1a punctul 5. Nu se dec1ai4 n ţ 1 
octeţăţi1or comerciale pe actiuni 1a care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudete de gradul I de ţin mai puţin de 
% din capitalul social al soc1et ţţn, indiferent de modul de dobndire a ae ţiunilor 

Preenta declara ţie conştituie act public şi rpund potrivit Icgii peua!e peutru incxatitatca sau 
araeterul iueompict al dateior inen ţionate. 

Data completării Seinn ătura 
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