DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de Sef serviciu
CNP

, având funcţia

CRISTEA MARIANA
la Serviciul buget contabilitate
domiciliul Tecuci, str. Grigore Tabacaru, nr. 25

2670710174898

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia 1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se în ţelege 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 af1ă în circuitul civil.
*2) La Titular se men ţionează, în cazul buriurilor 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.
t

i

i u /Ofl i

Tecuci, str.Grigore Tabacaru,
nr. 25

(

itot

ia

Casa de
locuit +
teren

\iiul

upi afa ţ

2007

120 mp

1

(utt-

t1O(111I (1c
dobaaadii

50%
50%

Iitti I»irul

Cumparare+con Cristea Antonel
Cristea Mariana
struire

* 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 form ă 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 af1ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 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 investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii 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 investiţiile şi particip ările în străinătate.
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*categoriile indicate sunt: (1) lzârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni), (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. AIte active producătoare 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.
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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 comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
instituţii publice române şti saii 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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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelorde gradul Işi al 11-l.ea
4

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art.
din Legea nr
/2Of5privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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1 Venituri din salat u
1.1. Titular
CRISTEA MARIANA

BancaTransilvania+ UAT
Tecuci

1.2. Soţ/soţie
CRISTEA ANTONEL
1.3. Copii
Negru Maria Alexandra
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2.1. Titular
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3.. Venituri din cedarea folosinţei bunu; ilor
3.1. Titular
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4. Venituri din investi ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5 Venituri dinpensii
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Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării
16.04.2018
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DECLARAŢIE DE INTERESE
SubsemnatuUSubsemnata,
de Sef serviciu
CNP

2670710174898

CRISTEA MARIANA

având funcţia

Ia Serviciul buget contabilitate

domiciliul Tecuci, str. Grigore Tabacaru, nr. 25

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
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Societăţi cometia1e/Petoan ăiizică
aulorizată/Asociaţii ânffiale/Cabinete
individuale, cabhie
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civi1episiona1e sausocietăţi civile
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Prin rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie ascendentă şi copii pe Iiriie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul J 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 si rudele de gradul I deţin mai puţin de
S% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspuud potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Data completării
16.04.2018
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