
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	ANTOHE CRISTINA CLAUDIA 
	

având funcţia 
de SEF BIROU 	 la U.A.T.MUNICIPIUL TECUCI 

Localitatea Tecuci, str.Agricola Cardas nr.7, judetul 
CNP 	2670721173210 	, domiciliul Galati 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

:drui 	iu zona 

Str.Agricola Cardas 
nr.7 

. 	

. 

Lateguria 
......  

AnuI 
. 	 •. 	 •. 

2003 

. 

upraa ţa 
Cota- 
parte 

Modul de 
•• dobandire  

] itulru1 

3 800 100% 
. 	 . J H15311R/ 

 19.12.2013  
folosinta 

* 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 Ţjtular 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. 

2. Clădiri 
NOTĂ : 

- -- Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte 

A1 rei ii ă  zona 	( teorii 
dobaiidir 

Str.Agricola Cardas nr.7 	
2 	2003 

1 (oli-
- pir!e 

160 ! 100% 

IIoJul (1e 
dob fl(]i 1C 

H.J.1531/R! 
19.12.2013 

Fiuhiriil 

Antohe Cristina 

* 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. 
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11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Nitti ri Marca Nr. du hucti Amil tic Ilrica ţie NioLIIII 	lu (lobIlI(1iru 

Autoturism VOLKSWAGEN 
GOLF 1 2004 CUMPARARE 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii 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 află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)ccricr unaari 	 AnuI 1u1tndirii 	 Viluirct estijnatà  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Nai u ra bunulti i 

intraiflat 
l)iti 

.1flStFii .flaru 
Icruaiia ct ic ca rc 	-a 

uitaauaat 
turma 

.uatraina rai  ilu tii. 	i 



Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Institu ţia care administrează 	.1i1 	 Deschis în aiiul 	u1(l iluare la zi şi adrei acesteia 

*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 anuluijiscal anterior). 

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

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

Eiuitcjit titi ii/.societii tca în care Ir 	ctc 
. 	 . 	 . 	 ..... acţionar sau asociit/henc1iciiv dc amprumut 

. 

. 	 • :T.ij)U1 
.•. 	.•.. 	. 	 • 

urnă r (1c titluri! 
. 	 . 

cot 	de particJprc  
1oaici t()tIhi li ti 

*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 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 depăşeşte 5.000 de euro 

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

. 	Creditor 	 . . Contract:il iu ainil 	Scadeiit l:i 	 ilu:iru 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

.: 	 • 

(iiic :i ru:ilii:it 	enitul• 
ti r:i 	uiiiiuiui: 

Iă U . 	adrei 
Surviciu! prut:it/( )Iiculul 

eiierator lu 	fli 	et 
Vcnii ul anu:il 

- 	 . 

wcasăt 

1.1.Titular - - - 

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 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi 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. 

	

• 	 -. 

(. ine a realizat 	en i tul 
..:.» 	

, 	 .••• 	.. 

. Sursa 	nitu1ui: 	- 

. 	 . 	 . 	 . 

• nuie1e, 	 .. 
uiciuIprestat/Ohieciu1 

• 	 . 	 . 

. 	 g .irator .. ent 
Venitu1anul 

i.ncasat 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Antohe Cristina- UAT-Municipiul Tecuci Salariu 37446 

Claudia 

1.2. Soţ/soţie 	- - - - 

1.3. Copii Jalba Theodor-Dan Innovative Carer Solutions Salariu -IT 9000 

Agentia Buftea 

2. Venituri din activităţi indpendente  

2.1.Titular - - - 

2.2. Soţ/soţie - - - 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1.Titular - - - 

3.2. Soţ/soţie - - - 

4. Venituri din investi ţii  

4.1.Titular - - - 

4.2. Soţ/soţ ie - - - 

5. Venituri clin pensii 

	

	 • ______________________________ 

5.1.Titular - - - 

5.2. Soţ/soţie - - - 

6 Venituri din activităţi agricole 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 

6.1.Titular - - - 

6.2. Soţ/soţie - - - 



	

Sura 	enituliîi: 
Clne a rehiit 	uiiitul 	 :.: 	

v 
. 	 Nue, adresa 

rv ciciul prestat/)I)iectuI 
. 

generatordeii i t 
Venitul .anual 

luca$at 

7. •Veiiituri din pretnii şi dinjoc•uri de noroc 	 . 	 . 	 • .. • 	
•.::.:: 

7.1.Titular - - - 

7.2. Soţ/soţie - - - 

7.3.Copii - - - 

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

8.1. Titular - - - 

8.2. Soţlsoţie - - - 

8.3. Copii - - - 

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

Data completării 
	

Semnătura 

0J 0Qi 



a 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuLSubsemnata, 	ANTOHE CRISTINA CLAUDIA 	 , având funcţia 
de SEF BIROU 	 Ia U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2670721173210 	, domiciliul Localitatea Tecuci, str.Agricola Cardas nr.7, 
Judetul Galati 

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

[isociat iu actionarla socaeta ţi conieiciale ompanu!so.it i n ilionik intitu ţn le credii 	u ţ )uil(I( 
uateres econonitc, preeum ş i meinbru în ăsociaţii, funda ţii sau aite organiza ţii neguvernainentak: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Cahtatea de ţinuta 

Nr. de părţ i 
sociale sau  

 de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 

2. Caiiiatea 	lc inenibru în orgaiaele de vonducere, 	iIiiiinitrarc 	i eontrolale 	ocictăţilor coincrcitiic, alc 
regiilor autonoine, ale coinpaniilor/societii ţ ilor naţioiiale, ale intitu ţ iiiorde crlit, ale 	rupuri1oi dc interc 
econoiî. c.,. a.i.c.aocia ţiiior sau .ft.indatiilor ori ale altor ogiiza ţii neguvernainentalu:  

Unitatea 	 . 
Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor denumirea ş i adresa - 

- 2.1 ......  - - 

3 Caiitatea de nieiiibi u în cada ul aouaţia1oa profesaonale şvau indna1e 
3.1......MEMBRU AL SINDICATULUI DEMOCRATIC AL BUGETARILOR DIN ROMANIA 

4. aii aaca ue :rnem l)ru lii orgaiiule (Ie Ci iHllIcerc. acIIn 111 itra i•c i COiitrol. rctri l)U itc sau nurctril)iI îlc, 

(ieţinute în cadrul pat tidelor po1ati 	Inncţia deţinut ă  si denuiîiii& i pii tldului pollta( 	 - - 
4.1 	 - 

5Conti icte, IncIusiv cele (le asistenţă  iuradică , eonsultantă  juridică , consu1tanţà ş i civlle, obţinute ori aflate 
în derul ai e în ttmpul exercitirii funcţiiloi, mandatel()r 5 IU demnatăţilor publice finanţate de l i bugetul de 
stat, Iouil sa din fonduri externe ori înclieiate cu societ ţi vomeruale cu uapital de stat sau unde statul uste 
îcţionar majoritar/mtnoritar ___________ - 
5.1 Benecianj1 de contiact nte1e, 
peledena şisa 

Institaţia 
contiactantă  

Piucedn 
catafost 

Tipul 
conttactului 

Data 
încheierii 

Dutala 
contiactului 

f Va1oata 
totalăa 

1 



denumita şi încidinţat contnictului contiactului 
adsa contiactul  

Titular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rudedegnidul j)  aleiitulanilui 

Societăţi comenia1e/Petană zică  
autorizată/Asociaţii limiJia1e/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civi1episiona1e sau societ ăţi civile - - - - - - 
pnifesionale cu ispundete limitatăcate 
des1 şoaiăpnifsiade avocat1  Canizaţii 
newamete/Fimda ţii/Asociaţii 

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 s,i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 

& 

Semnătura 

C ... ........... 
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