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DECLARATIE i E AVERE 

Subernatu1/Subem 
	 BUTNARU NICOLETA GIQRGIANA 	 , vud funei 

cle UQNSIL!ER JUF.].DIC 
	

la UAT MIJNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2.:011117173 
	

dorniciliul MVN TECVCI, STR FDT BARLADUI.UI NR 

. 	

QŞ fl prevderi 	rt 26 diu CoduI peu1 pri.viud f,. lsuJ în dee1ar ţii, deelar pe prop rie r şpuuder 
çâ îrnpreuu ă  eu farni1ia d ţiu u rmătoarele 

BUNURI 
*1)Piin familie se în ţelege sQţul/so ţ ia ş i copiu aflaţi în întreţirierea  aeestora 

L Bunuri iinobile 

L Terenuri 
•NOTĂ : 
Se VOr deelara inelusiv eele af1a ţe în alte ţări. 

r 	
(;ot 	Mudul (j 	. 

Adrcsa  $au zoii 	. .titii t 	 up 	i ţă 	 l iuLti ul 

Uaţegorii1e indieate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luoiu de ap; (5) alte categorii de terenuri 
exţvavilane, dae ă  se af1 ă  în circuitul eivil. 

*2) La Titujar se men ţionează, în cazul bunurilor propril, numele proprietarului (ti ţularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor î coproprietaţe, cotapavte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NQTĂ : 
Se vor cleclara inefusiv eele .f1ate în al ţe ţ ri, 

Adresi 	iu zoni 
V 	AuuI (ategoi i i upra1a ţ  Cota Modul cic I ituL.ti ul 

clobanclirii j (jobancbI 
TECUCI 

2O6 u t iv.t.t 1/1 C(NTRAJ1 UNARU 
. DONATIE NICOLTA 

i .. 

.. 	.

. 

•_._, 	 .. 

. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) casă  de locuit; (3) cas ă  de vaeanţă ;  (4) spaţii eornereiale/de 
pvodueţie. 

*2) Li Tiţular şe rneaţionează, în cazul bunurilor proprn, numele proprieţarului (titularul, sQţul/so ţla,  copilul), 
iar în cazul bunurilQr în coproprietate, cotapar ţe ş i n4rne1 coproprietarilor. 

11. Bunuri rnobile 
. tovehicule/autoturisrnc, traetoare, ma şini agrieolc, şalupe, 	ituri şi aJte rnîj1oaee de tnsport 

care sunt snpuse înrnatrie1 ării, potrivit legii 

1i t 	 Ni 4J 1,. ii 	 iub iiii 	1cJii 

ZI  

2. Bi. uuri sub formă  de ineta$e pre ţioase, bijuterii, biecte de ar ţă  ş i de eult, colec ţii de rtă  ş i 
nisivatieă, obiecţe carc fae parte clin patrirnoninl cuitural ia ţîonal sau universal, a cro r valoarc 

îsuma cicpăşcştc .QO0 cle euro 

NQT Ă : 
e vor mnţiona tot bunuvi1e aflate în proprieta ţe, indiferentdao ă  e1 e af1ă  sau nu pe ţeriţQriui Ro-aiei 

1 	oneitti 	crrij. 

Jcş rc 	iuir 	 uu1 c1n1irii 	 Ioaii vtiiniti 

111. Bunuri mobile, a.. căror valoare depăşeşte  3.000 cle euro feeare, şi bunuri imobjle înstr ăinate îu 
uiţimelc 12 iuni 

•. 	Naţurabunului 
intrainat 

Dt 
-. 	.. 

ln ţrJnirl1 
liotii 	 a 

insranat 
Ioinia 1  

ntraIna rn ______ 
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Iv. Aetive financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţîi, forrne echivalente de econornisire ş i investire, 
ineltisîv eardurile cie credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor aeestora dcpăşeşte  5.000 cle curo 

NQT Ă ; 
Se vor declara iflGlUsjv eele iflate în bnci su ifls ţ iţuţii tinanGiare din s ţrăinătate, 

.ig cre acijnitrca, 	iipt1 	 cchi îi aii nl 	i(UalQ rc ia i i d rca aete i 

*Categoriile  indicatc srnit. (]) cont curent sau echjvqlente (inclusiv card); (2)dpozit bancar sau 
echzvalente (3) fonduri dc znvestz ţn sau echzvalente, incluszv fondurz przvate dc penszi sau altc szstcme cu 
acuzmiiare (se vor dcclqra ccic aferentc  anulujjscal anţcrior), 

Z. Plasarnente, investi ţii directe şi împruiuuturi acordate, dacă  valoarea de pîaţă  însurnată  a tuturor 
aeestora dcp şeşţe 5.000- de curo 

N.OTĂ ; 
S vor deelara irielusiv investi ţjile i parti.ipările în ştrăinătate 

	

Eiuitent 	it1u/ocicttea în cire peroana cte 

	

.•........ 	 .•..••. 

aeţiouar sau sobeuefIciar de imprurnut 
. Fipu1 Xuiuir dc titluri/ 	, 

. 	 . 	. 	 aioarca totala la 	i 
(ta de  

.../ J .  

. 

.j  

*Categoriile  indicaţe sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (tjtluri de stat, certcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni squ părţi sociqle în societăţi cornerciale,• (3) îrnprurnuturi acordatc în numc personal. 



3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc eehivalentul a 5000 de euro pe 
aw 

: 	 :: : ::: ::: :::::: ::: :::::::::::::::..::::::::::::::: :::::: ::: :::::: ::: 
Şe vQr dc1ara inQlu ş iv cele afate în strin ătate. 

V. Dato rii 
Debite, ipoteci, garan ţji emjse în beneficiul unui ter ţ, bunuriacbizj ţionate în sistem Ieasing şi alte 

ase*ne»ea bi, nuri, daeă  valoarea însumată  a tuturor,  acestora depăşeşte S,QOOe euro 

NOTĂ : 
Se vor declarn inclusiv pasivele fnanciare acurnulate îii st ăintate. 

Cre$itar 	 Contracttîuanu1 	leut Iti 

v 

VI. Cadouri, servieii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valQarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi eomerciale, regii autonome, compan,i/soeiet ăţi naţionale sau 
institu ţii publiee rQmâneşti sau străane, inclusiv burse, eredite, garan ţii, deeontări de cbeltu*eli, altele deet 
eele aie angajatorului, a căror valoare individuai ă  depăşeşte 500 de euro* 

. 	 HU1 
uss. 	veiiilului 

nune1e, 	ei 
iiuI pre*t/ObitiiI 
gor d veaut 

nilu ţ  uiuI 

1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se excep ţează  de la declarare cadourile şi traţaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-Jea 
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VII. Venituri ale declarautului ş i ale membrilor săi de fainilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art, 61 din iegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările i completările ulterioare) 

NOTĂ ; 
Se vor deelara inclusiv veniturile provenite din str ăinătat. 

LI 



i:ira venitulu, 	ervcu1 pretatIobetuI Cnc a reai.zat cti ţ u1 .. 	 N.n,. 
7. Veniiuri_dinpremii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titu1r 

7.2, SQ ţ7Ş  

7.3, CQpii 

8 mtui i du cde surse 

8.1, Titr 

8.2. So ţlsoţie 

8,3, Copii 
POHRIB ANDREI • 	 .. 	, 	, ALQCATIE 	1 OQS 

Prezeuta declara ţie onstituie act public ş i rspund pQtrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
earaeterul iueQrnplet al da ţelor .. en ţioiiate, 

Data çompletàrii 	 Scrnntu a 

tete 
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CIARAŢ  

Subsern n..tul/Subseiun ata, 	RUTNARU NJCOIETAANA 	 ,avnti J ţi 
tie CON$LIER JURIPJC 

	
ia UAT 	jCJUL TiCUCI 

CNP 	2801211171738 
	

dorniciliul MUN. ŢicucI,  STR FPT, BARLADUIUI NR.2 

cunocâid prevederile art. 326 din Codul peaal privind falsul în dechira ţii, declar pe propria răspuudere: 

1. 	oi1 	s1i 	ţi(mo 	ll SOC iCCï ţi com e rciale, 	 in stiW ţ ii (1l. 	c redit, gu [)iJ 

intesecqnrminenbi u îii 	oIaţu 

u t tca a 	
, 

- denurnirea şi adresa 
Calitatea de ţinută  

Nr, de părţi  
sociale sau 

ti. 

Vakw 	a 
părţilor soeiale 

ş /şau 
. 	 . ........... 	 - .. 

.... . . .. . . 	 . 

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

.. .. .. -,. 

. 

__ 	 7 	- 

Caitata de incmbr u ru ot gneIe d. 	onduei 	, 	 1(1 	ustz a.s e Si i.oxi lr ol 	rk. 	uit ţiioi 	iiii 	s 
iii1or a.utonorne, a.le companii1or/soeicr ţi1or noii 	1e 	trtu ţziioi cii. i.i 	Iti. 	ale 	riipus 1or 	h. io 	. i 

ecajionc,a.Ie____cra ţu1r 	au tui dasi1or orr ak. altor - 

Unitatea 
- dcnurnlrea ş i adresa - 

. 

Calitatea deţinuta Valoarea benefciilor 
• 

........ . 

, .. . 	 . . 

, 	 .......... 

---- ....................... . ,, .,... 	 . ... 

3 Caljtte 	de ţieiubi u îri cati ţ  u 	ocaaţi ţlru pi of1Q ţ a1e ş iau 	ă iij.c 	 - 

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

...., . 	 ................ .... ....... . ... ., , . 	 . . . 

,,...,, 

.t 	Calitatea 	de 	inernbj ri 	10 	01 	JH( k 	(lu 	i.udut . r, 	ilintniti ii i. 	si 	i oitt oI 	i ţ rlI)ultL 	, iu 	u. ri.t 	ibuto 
ct ţjnute în eadrul pa ţ 	1 	zce, tneţz 	 oea_p ţstIiti. 	 - 

4.1....... 

........ . , 	 ..... .................. . . .. 	 . .. .. ... 

.. . ,.. 

... ... ..,. 	 . .. . . . 

5 Contracte, jncluszv cele cle aszstenţă  juriciicî, cià»Èglta-o>tâ jua jdir ă , conu1tauţ i ş i civale, obţlnute Qri af1te 
îzi derulare în tirnpul exercit ăru funcţulor, mandateior sau deinnităţzlor  publJee fipanţate cle la bugetul de 
stat, local şi clsn fonduri exterue ori încheiate cu ociet ăţi romercia1e Cu c4pital de stat sau iiude statul este 
acţionar najorstar/rninoritar  

5.1 Beneari1de conticnume1e, 1nstita Puceduraprin TipulData Durala VJoara 
conită 	car .kst 	conu1 Li ncheieii 	coc1•.  ui 	totala a 

4~-1 
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dernîna şi încidinţat  contiaclului contiactului 
adresa COPUwW1  

Ti.... 	. 

ude 	Ie1ukn 

Soecomeiule/Poană că  
auată/Asociaţii 	mi1ia1eCabinete 

didbineteasQcia, soclie# 
civile 	c1ăţiC 

Ille spifsiade avo/uiizaţiJ 

Prjn rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie aseendent ă  ş i eopii pe linie deseendent ă . 
2)  Se vor deolara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de eontract unde, prin ealitatea deţinută ,  titularul, 

so ţul/soţia i rudele de gradul I ob ţin eontracte, a şa oum sunt definite la puntu1 5. Nu se declară  contraotele 
societătilor comereiale pe ae ţiuni la care deelarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I deţin mai puţin  de 
5% din eapitalul social al soeietăţii, indiferent de modul de ciobndire a ae ţiunilor.  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penaie pentru inexactitatea sau 
caracterul incQrnplet al dateiQr men ţionate. 

Data cornpletării1 ) 
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