
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, Mircea Iulian, având func ţia de ADMINISTRATOR PUBLIC - U.A.T. MUNICIPIUL 
TECUCI, CNP 1850609171691, cu domiciliul in Municipiul Tecuci, Jude ţ  Galaţi, Str.Cpt.Ghe.Decuseară, Nr.3, 
131.1-11, Sc.3, Ap.34, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie 
răspundere că  împreună  cu familia*  1) deţin următoarele: 

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

1.Bunuri imobile 

1.Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  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 af1ate 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 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, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natur 	 irci 	1 r. 1c l)uc ăţ i AnuI 1c thricitic 	Modill 1c dolAndire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii 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 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar ării. 

l)curicre silinara 	 A[1111 dobândiril 	 Valoarvi cli iiiiti 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în ul-
timele 12 luni 



Ni1uii J3UiIl1lIIl 
	

Data 
	Persoani ctr ciru -i 

Îlist r.i Illa t 
	

înstrăină rii 
	

iflStIinit 
	

î n tră i ă  ri i 
	 iluarei 

Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, in-
clusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sau ecliva-
lente; (3) fonduri de investijii sau eclzivalente, inclusivfonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se 
vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt.• (1) /iârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certcate obligaţiuni); (2) acţiuni 
sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: ....................................................................NU ESTE CAZUL............................................................................... 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte ase-

menea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

(rulîtor 	 (uiitrictat•înan ul 	Scadent la 	 Vi1oirc 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din par-
tea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 
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1.1.Titular - - - 
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1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se  exeeptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 1 1-
lea. 

VIIe Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

( 	nc 	i rtilitt VC1I 11- 11 1 
iiri 	cilltullH: 

ic 	l - . 
t1t/( ) l)I1Ct ul 	CfltiIt() r 

tI)I1 ul 	tn uil 
iiiiirilc, 	l(JrcI 

(lc vciIit 
inci,ul 

1 Venzturz din salarzi 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
AUTORITATEA RUTIERA ROMANA 

1.1. MIRCEA IULIAN —A.R.R. SALARIU 1923 LEI 
Bulevardul Diriicu Golescu nr. 38, Etaj 

8, Sector 1, Bucure şti 

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Mun. Te- SALARIU 56402 LEI 

cuci, Jud. Galati 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

2 Venztui i din actzvit ăţ i zndependente 

2.1.Titular - - - 
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2.2. Soţlsoţie - - - 

3. Venitziri din cedareafolosin ţei bunurilor 	.. 	 . . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 

3.1.Titular - - - 

3.2. Soţ/soţie - - - 

4. Venituri din investi ţii 	 . 	 • 	 . 	 • 	 : 	 • 	 . 	 . . 

4.1.Titular - - - 

4.2. Soţ/soţie - - - 

5. Veiituri din pensii 	 . 	 .. 	 ...... 	 . 	 . 	 • 	 • 	 : 

5.1.Titular - - - 

5.2. Soţ/soţie - - - 

6 Verntui z din ativităţz agricole 

6.1.Titular - - - 

6.2. Soţ/soţie - - - 
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7. Venituri dinpremii ş i c/injocuri cle noroc 	• 	 •. • 	 . 	 • 	 . 	 : 	 • 	 • 	 . 

7.1. Titular - - - 



7.2. Soţ/soţie - - - 

7.3.Copii - - - 

8. Venituri din alte surse 	• 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 : 	 . 

8. 1. MIRCEA IULIAN 
CONSILIUL JUDETEAN GALATI 

Str. Eroilor, Nr.7, Mun. Galati, 
Jud.Galati 

INDEMNIZATIE 
CONSILIER JUDE- 

TEAN 
9666 LEI 

8.2. Soţ/soţie - - - 

8.3. Copii - - - 

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

Data completării 

11.05.2018 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, Mircea Iulian, având func ţia de ADMINISTRATOR PUBLIC - U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI, 
CNP 1850609171691, cu domiciliul in Municipiul Tecuci, Jude ţ  Galaţi, Str.Cpt.Ghe.Decusear ă, Nr.3, B1.H1, Sc.3, 
Ap.34, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1. \uciil sau ictiuiiir li societâji coincrciale, companii.uciet ăţi naţioniIe, institii ţii de. crclii. rupiiri dc 
ilileres econonlic, prccu fl1 si niein l)rIt îu i()cii ţii, funda ţ ii s ait alte oriii ia ţii neiivurnauientile: 

Unitatea 
. 

- denumirea şi adresa - 
. 	 . 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de parţi 

. 

sociale sau de 
acţiuni 

Valoarea total ă  a 
. 

pa rţilor sociale 
ş i/sau a 

 
acţiunilor 

1.1..... 

2. (.ilititci de nieinhiu în oriiiele (ie cun(lucere, 	1(1minitr1re şi coiitrol aie 	ocieii ţ ilor coiucrciilc. ale 
rciilur tutOiwme. ile cuni l)iiIil)rOCtCt ţ i lor iii ţ ionilc, i lc institu ţiilor le crclit. ale grupurilor (le in-
tut - es CCOfOiil iC i lu tsochilillor .iu lu til:i ţ  iilur uri i lc aitor oriiii ii.i ţii neguverni mentile: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

	 Calitatea de ţinută 	Valoarea beneficiilor 

2. 1...... 
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3. Cali.tatea dcineinbru în cadruî asoci ţii1or profesionale i/au•sindica1e 	 -- 	 - 

3.1 	 - 

1. ("IlIIaIca de inum I)ru Îfl ori ncle Je cond.ucere. administrare si control, retril)Il itu .i ii iiurctri bu itu. (le ţ-
in titu în cidrii1 ptrtidcIur p))litice, fiinc ţia detinulât 	(icT1t1rnivc1 j)irtidu1ui polîtic 

4.1 	 PRESEDNTE ORGANIZATIA MUNICIPALA TSD TECUCI 

4.2 	 VICEPRESEDNTE ORGANIZATIA MUNICIPALA PSD TECUCI 

4.3 	 VICEPRESEDNTE ORGANIZATIA JUDETEANA TSD GALATI 

4.4 	 MEMBRU CEX ORGANIZATIA JUDETEANA PSD GALATI 

5 Contracte, inclur 	i.1e de asistenţă juridică , consultantă  juridică , consultan ţă  ş i civile, obţintite ori af- 
Iate în derulai e în tini piil cercitării fuiicţulor, niaudatelor sau cleninităţ ilor publice finan ţate de la buge- 
tul (l(. stat, Iocal si dii) t(ndIir1 externe ori încheiii 	(U .)ietăţi comerciale cu capital de stat sau uiicle sta- 
tul este ac ţionar majoritar/minoritar 

Procedura 

	

Data in- 	 Valoarea 5. 1 Beneficiarul de contract: 	Instituţia 	prin care a 	Tipul 	. 	•. 	Durata cheierii 	 totalaa numele, prenu- 	 contractanta: de- 	fost 	contractu- 	contractu- 
• 	. 	 . 	. 	 . 	 . 	contractu- 	. 	contractu- mele/denumirea ş i adresa 	numirea ş i adresa 	incredinţat 	Iui 	. 	 lui lui 	 lui contractul 

Titular.......................... 

Soţ/soţie ............... 

Rude de gradul i 	ale titula- 
rului - - - - - - 



Societăţ i comerciale/ 
Persoană  fizică  autorizatăl 
Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete aso- 
ciate, societ ăţi civile profe- 
sionale sau societ ăţi civile 
profesionale cu răspundere 
limitată  care desfăşoară  pro- 
fesia de avocat/ Organiza ţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii2  

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 

11.05.2018 
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