
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata,Cătă lina Florentina CODĂU, având funcţia Sef Serviciu Comunicare si Registratur ă  la UAT 
Municipiul Tecuci ,CNP 2740107173160, cu domiciliul în Tecuci, strada Movilei, nr. 4 Bis. 

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 înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

tu iu ( 	tt i i 
nul 

tlobandirii 
uprifa 

(. oti- 

parte 
1odu1 tk 

dobaniiu i - 
T itul ii uI 

Tecuci strada Movilei 
nr. 4 bis 

3 1994 885,35 50% Cumparare 
Lucian Cristinel 
CODĂU 

* 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 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 ţări. 

iu I(>H i 
\ntil 

Stjpr.irat a 
Cot- MO(iUi tiC 

TituI irul 

Tecuci, strada Movilei nr. 4 
bis 

3 1994 100 mp 50% Cumparare 
Lucian Cristinel 
CODĂU 



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

*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. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Nitiiri Marci N r. dc Iici ţ i 	niiI dc librivitic 1odu l dc dobiidiru 

• 
Autoturism OPEL 1 2007 

Cumparare prin credit 
 

banca 
• 

Autoturism Peugeot 1 2008 
Cumparare prin credit 

 
banca 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, 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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

lDccricrc sit niarû 	 L4.nul do1iiiirii 	 V.iIo.irei csliinată  

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 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, forine echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  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. 

1ntitu1i 	CJrU 	i(1U)iflitreiz ă 	.. 	 ., 	.., 

!Ştidrea acetci    
1 ipul 	ilnt i 	lki.hi 	ln 	iiiui 	ld i il 	ii 	l i ,i 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ec/iivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusivfonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Rniitcnt titiuiociet:itci în cre persolna cte 	 - 	iiimă r de titluri/ 	- 

iicţwnar sau astciat/bencliciar dc iiu.jrutnut 	cota tie jai:t;:i..clparC  
Tipul 	 . 	. 	iiioirei lolit lii ki ii 
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*Categoriile  indicate sunt. (1) liărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certJcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

rditor 

BRDREFINANTARE 

(on1ractat În aiiui 

2007 

scadent la ViIoire 

2018 9100 

CAR 2017 2019 3694 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiisocietăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

(ue a rcaliiat vcnilul 
Sursa VCUitU liii: 
nunicic. adrcsa 

Scrvivitil prestatt()biectu l 
 cncrator_1c vcnit 

Vcnitu l a n ual 
iricasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se  excepteaz ă  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 şi 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 ş i completările ulterioare) 

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

Cinca rcliit 	jt  
me1e, adrc 

erviciu 	it/ 1 preIO.hiectul 
cncrlor de vuni( 	• 

i anl Venitu 	u 
î 

L.  Venituri din salaru 

1.1. Titular  

Catalina Florentina CODAU UAT Municipiul Tecuci 37.801 

1.2. Soţ soţie  

Lucian Cristinel CODAU UM Bacau  5 1.000  

1.3. Copii  

Crina Evelina CODAU Alocatie  1.008 

2 Venztui z dzn actzv# ăţz zndejendente  

2.1. Titular  

Colaborator  3.172 

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituri din cedareafoloszn ţez bunurzlor 

3.1. Titular  

3.2. Soţsoţie  

4 Venituri dzn zmestz ţzz  

4.1. Titular  

4.2. Soţsoţie  

5 Venituri din penszi  

5.1. Titular  

5.2. Soţsoţie  

6 Venztui i din activit ăţi agricole  

6.1. Titular  

ki 



6.2. Soţ/soţie  

ine a rcIizat venitul 	
• 	 venitu!ui: 

............................ 	 ..uHLe,..4JCSa 	 . 

Servicitilprestat!obiectuI 
CflC ţ9I.deynit..., 	. 

Vcnitul anual 
insat. 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Venztui i din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

jP.2.:2o/q...... 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 , având funcţia 
de  

CNP 	U4 C % Cf, 	 domiciliul 	 \ 	(\JJ 

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societ ăţi naţioaale, institii de credit, grupuri de 
interes econojnic, preciam şi iuenibru îu asociaţii, fundatii sau alte organiza ţii neguvernainentale_ —  

Unitatea 
denumirea ş i 	

.. 
adresa - 	

Calitatea de ţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale - 	 . 	. 	. 	. 

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 

de acţiuni 	ş1/sau a acţiunilor 
1.1 ......._____ 

- 
2 	Calitatea de mnihru în ot 	inek dc condiacere, administraie şa control ak societàtiloi, LouaercraIe, ale 
regiilor aiitononic 	ik cotn ţ) iiiiilorl ocict ţilor naţion2le ale instituţirlor de crc(lit 	ik 	rupurt1or de interes 
conoinic 	ik ioia ţ iilor sau fundaliilor orialealtorot 	inlzaţii neguvernanuntalc 

Unitatea  
Cahtatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2.1 ...... 	.-  

3.  litatea..de uaeuabiu.în .cadrul asoeial«ilor profesioiiraie şiisau_sindicaic 
3.1 ......_..._____------- ..________  

---- 

4. Calitatea 	le 	tiieinhru 	în 	orane1e (le cunducere, 	 si 	control, 	rctril)llite saii 	ncrciribirite, 
ţi ţii ţ în cadrul partid1or politice, func ţia 	ţinuţă 	e1iumia paitiduiui p1iIic 

4.1 ...... _ 

5 Coniracte, iaicusiv celL de aastejită  juridică , consultan ţ 	iuridică , consullani 	i civile, obţinute oriaflatc 
in.. deri.rbre îu timpul Lxercită i 11 fuacţiilor, rnaiadatLlor sau detnuităţal 	blice fuantatc de la bugetii1 de 

tat, loeal şi diii foiuluri eterne orr încbei atc cu societi ţi coinercaaic cu cajital de stal sari unde 	tatul este 
_aj joratar/iaun*atar  
5.1 Beneciau]decoatiatnie1e, 	Iristituţia 	Pcedaiin J 	Tij1 	Ţ 	Data 	Durata 	Vaioaia 

	

c1an 	oarafost 	contiactij!ui j 	încheierii 	conliactului 	tota ă a 



denumirea şi încredinţat conliaclului coniiactialui 
adresa contractul  

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rudedegudu1 Ia1e1itu1aiu1ui 

Soci ăţi comenia1e/ Peioană  fizică  
autorizată/Asociaţii iimi1ia1&Cabinete 
individuale, cabineasociate, soci ăţi 
civi1epiisiona1eusoci ăţicivi]e 
piufsiona1ecu râspLMere limitatăcaie 

- 

desf şoarăpirsiade avocat/Canizaţii 
neguveiIa1e/Fdaţii/Asociaţii  

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe Iinie descendentă . 
2)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, a şa 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 de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 	 Semnătura 
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