DECLARAŢIE DE AVERE
SubsemnatuLSubsemnata,_ _Afilipoie Lumini ţa
Biroul Agricol

,

având funcţia de _Şef Birou_la

CNP 2670813170438

, domiciliul Tecuci, str.

Gheorghe Petra şcu nr. 50 B1. 13 sc B ap 60
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia» deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
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, dac ă se af1 ă 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 şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate 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 şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, 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
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
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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

NOT Ă :
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 echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).
2. Plasameiite, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
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*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 produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOT Ă :
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, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comereiale, 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 individual ă depăşeşte 500 de euro*
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*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
.
Sursa venitului:
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UAT Tecuci
1. 1. Titular Afilipoie Luminiţa
-
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Horaţiu

S.C. Natura SRL Ţifeşti
Vrancea
S.C. Euroconnection SRL
Vâlcea

1.3. Copii

2 Venilurz din activil ăţz zndependeale
2. 1. Titular
2.2. Soţ/soţie

3 Vernturi din cedareafolosznţez bunurzlot
3. 1. Titular
3.2. Soţ/soţie
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4. 1. Titular
4.2. Soţ/soţie

5 Venituri dznpensn
5.1.Titular
5.2. Soţ/soţie
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7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţlsoţie
7.3. Copii

1 8. Venituri din alte surîe
.

8.1.Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării
03.05.2018 ......

Semn ătura
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
Afilipoie Lumini ţa
, având funcţia
de Şef birou
la _Biroul Agricol____________________________________
CNP _267081317043_, domiciliul Tecuci, str. Gheorghe Petra şcu nr. 50 B1 13 sc B ap 60,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1.Âsociat siu ac ţionar la societăţi comercialu. cwnpanii/societ ăţi naţionale, iitstitu ţii tic credit, qfrupuri dc
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Calitatea deţinuta
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- denumirea ş i adresa 2.1

3. (/alitatea cic nicllll)ru înc ădrul asociaffilorprofesionale i!sau sinclicalc
3. 1......
Membru - Sindicatul Democratic al Bugetarilor din România
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dcţinutc în cad.rul p4rtidc1or politicc, fuuc ţia dc ţiuutt şi dcnuuiirua partid.0:lui poIit.i.c
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cterci1 ă rii func ţiilor, inaiitlatelor sau demnat ăţ ilor 1)(iI)licc fnian ţ atc dc la buctul (Iu stat. locai i din Induri
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Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.
2)

Prezenta declaraţie constituie act publie şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.

Data completării
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03.05.2018...........
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