DECLARAŢIE DE AVERE

_CANDREA
GABRIELA
SubsemnatuUSubsemnata,
CONSILIER
SUPERIOR
de
272122917319
CNP
1

MONA
UAT
SERV
CONTABILITATE_____________

având funcţia
BUGET

la
TECUCI,

STR

ARTEI

domiciliul 14

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreun ă 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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Candrea Ciprian
Candrea Mona

* 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 Tjtular se menţionează, 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 af1ate în alte ţări.
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Candrea Ciprian

Galati

Candrea Mona

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La Titu1ar 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

Autoturism

Dacia Duster

Nr. de buc ţ i

\ii ul dc fbricaie

Modtil de dobândre

1

2016

Vanzare-cumparare

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte eare fac parte din patrimoniul eultural 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 af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate 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
ecliivalente; (3) fonduri de investi ţii sau eclzivalente, 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, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particip ările în străinătate.
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*categoriile indicate sunt: (]) liârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certJîcate, obligaţiunz); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţ i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

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

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 Ieasing 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.
Creditol-
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă 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 *
.
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1.3. Copii
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*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea

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.
€
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1 Venituri din ala,n
1.1. Titular

SC VEL PITAR SA

SALARIU

12 539

UAT TECUCI

SALARIU

25 833

APIA Galati, CL Tecuci

SALARIU

59 892

Bugetul Statului

alocatie

1 008

Candrea Mona Gabriela
1.2. Soţ/soţie
Candrea Ciprian Daniel
1.3. Copii
Candrea Cristina
2 Vcnituri din activit ăţi independentc
2. 1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3 Venituri din cedareafolosznţei bunurilor

3.1.Titular
3.2. Soţ/soţie
4 Venituri din inv.ti ţzi
4. 1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5 Venituri dinpenzz

5.1.Titular
5.2. Soţ/soţie

5

6. Venituri din activit ăţi agricole
6. 1. Titular
6.2. Soţ/soţie
Stirsi veiiituliii:
Nuine, adresa
7 Veniturz dznpremii si dznjocuri de noroc
.

(inc il reu1i tit cz.utu1

er iciul pretl!biec(uI
generator de veăul

Vciiitul iu uil
incit

7. 1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8 Venzturi din alle surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data complet ării

Semnătura

16.04.2018...
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DECLARAŢIE DE INTERESE
_CANDREA
GABRIELA
Subsemnatnl/Subsemnata,
CONSILIER
SUPERIOR
de
2721229173191
CNP

MONA

_UAT
TECUCI
CONTABILITATE

SERV

având funcţia
BUGET

la
TECUCI,

STR

ARTEI

NR

, domiciliul 14

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

. •ociat sa u act iunar Ia societa ţi cUfllUCiale, C) )IH paiiiisociet ă t i tia ţ ioiialc. iflstitU ţii (1C crc(J It. grupuri (ie
intercs ecoin•w
fCCUtfl Şi::Inem•L. Ţ.0 Îfl .•iaţii, .u.n
•.ţ iiau alte urga niLa ţii Jieguvernaiuentalc:
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
ni a ea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa . .
.
.
de acţiuni
ş1/sau a acţiunilor
1.1

2. ( alitatea dc meiiibrti îii orancle cle conducere, acirninistrare si c()nlroI ale societa ţilor cotnerciale, ale
ruiilor aiitonoinv, alc c rnpaniilarsociet ţi1or na ţionale, ale institu ţ iilor tle crctiit, aie grupurilor (Ie iuteres
CCOfl()IlijC, alc asucialiilur sati fu titlatiilor ori aie altor oran iiatii neUvvrna iiientale:
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1.............................................

alitatea cle niuiubrct în cadrul asocial iilur profesioiialu ş iisan sindicalc
3.1.............................................................................................................................
3.

(

t. (aJ ilalea (le 1I1UIH bru în ura nulc (lu conduccre, admiuisl rare i cuiil rul, rcl ri buitv saii 1iCrCtriI)UitC
deţtxiui i in cadi ul partideloi politice func ţ,a deţiixutisi ili 11 u nt iri t partiduhli pul itii
l 4. 1.............................................................................................................................

5. Contracte, inclusiv cele de asiste••nţă•.• . juxidică, consa1•ta•n ă j dxidit:ă consultan:ţă ş i .civile, obţinute ori afiate
in derulare în tirnpul eercit ă rii funcţiilor, rnandateior sau deii nit ăţilor publice finanţate de Ia buetu1 d...
1

stat, local şidin fonduri externe oriînc1eiate cu societăţ comerciale cu capital de stat sau unde statul este
5.1 Beneflciaiuldeconlrnctnumele,

pinume1edenumiia şiasa

Insliluţia
con1aclantă
denumiia şi
adresa

catafost
încidinţat
conliac

Tipul
conlractului

îicheierii
ci

Durata
conliactului

cmùacblui

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

Soţ/sie...............
Rudedegadul i aletitulanilui
Socidăţi comera1e!Peioanăiizică
autorizată/Asociaţii imi1ia1e/Cabinete
indidua1e, c bineteasociate, societ ăţi
civi1episiona1e sausocidăţi civile
pnifesiona1ecurăspund limitatăcaie
dadeavocaOianizaţii
neguvenaenta1e/Fundaţii/Asociaţii
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
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. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
2)

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

Data completării

Semn ătura

....16.04.2018...

-

2

--

