
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	DANAILA MARIANA 	 având funcţia 
de CONSILIER PRINCIPAL 	 Ia U.A.T.MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2720727361941 	domiciliul Localitatea Barcea str.Mihai Eminescu, nr.20, 
judetul 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 aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

iu zn ( itcrii . 	. 	.. 
dobandirii 

uprafa ţa jc 
iui (11 ••• 	. 

ndire  
I iiultriil 

Srt.Mihai Eminescu, 
• 3 Nr.20, Barcea -Galati  2009 6292 - succesiune Danaila Manole 

Barcea- Galati 1 2009 28761 - succesiune Danaila Manole 

Cerna - Tulcea 1 2016 20000 - succesiune Danaila Mariana 

* 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 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 t ări. 

A(1rc 	Ui zuIii (tcOrlt -uul 
dobidirii 

. (t- 
 partt 

1O(JUI (1c 
coâniire  tiiIuru1 

Str.Mihai Eminescu, nr.20 2 2009 Barcea-Galati  19,25 mp - succesiune Danaila Manole 

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

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

ttLi 11 t1i rci F. (JU ltiui ţ i 	fl iil 	(lU 	ltl)iiUt ţ iU Mothil 1e ciobâiiclire 

Autoturism Mercedes - Benz 1 2008 Cumparare 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii 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. 

J)escriete ii tnari 	 n u l llndirii 	 Vilirui etiinit 

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

atui i bunuliii 
. iutruiiat 	• 

Data 
• 	 .. tnstrainarii 

- 	 lti 	)ifl i càtre cHe 	- t 	- 

• 	 utrainil 
lotnia 

. 	 . 	 ..  Intrl1I)tr I1  
tl(?LFUt 

Iv. Active financiare 
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1. Conturi şi 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. 

stiiacareaistrcazi 
şidresa_acestei anul o1(I/vI1oare Li ii 

*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, 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. 

Einitenttit1u/ocietatea în carc vcr 	aii 	ctc 
acţionarsau asociat/benef1ciar de inlprunnil 

, 	 . 

Fipul 
\unir de titluri/ 

. 

cola (lcJ)articiparc  
. 

i1i rca 

*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. 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

:::::::::::::::::. 
......................................................................................................................................... 

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. 

(rud it r 	 C ontractat în i n u l 	Scadciit la 	 Valoaru 

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 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

( iiic a rcali,at vunitu 
iri 	enittilui: 

ii:uinele, adrv - 

Scr 	iciul j)retat( )biuctiil 
gei.ieratur de veiiit 

Vciiitul anual 
 îiicasat 

1.1.Titular - - 	 - - 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ă i 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. 

inc a rcliit ventuI 	 uenitu1ui: 	- 	 crviciu1 prestat/Obiecttil 	Venitulanual 
..... 	nue, aesa 	•... 	gene•ato 

J. Venjturj din salarii 

1.1. Titular 
UAT-Municipiul Tecuci 

SPCLEP Tecuci  
Salariu 

1.2. Soţ/soţie Casa de Pensii - Galati Salariu 62501,00 

1.3.Copii- - - - 

2. Venituri din activită i independente 	.• 	
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 

2.1.Titular - - - 

2.2. Soţ/soţie - - - 

3 .Veiiituri din cedareajilosinjei bunurilor 	 .. 	 . . _. 

3.1.Titular - - - 

3.2. Soţ/soţie - - - 

4.• Venituri din investi ţii 	 .. 	 . 	 . 	 . 

4.1.Titular - - - 

4.2. Soţ/soţie - - - 

5. Venituri di 	pensii 	• 	• 	 • 	 •• 	•. 	 • 	 •• . 	 • 	 • 

5.1.Titular - - - 

5.2. Soţ/soţie - - - 

6. Venituri din activit ăţi agricole  

6.1.Titular - - - 

6.2. Soţ/soţie - - - 
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itiuireiJi,itvenitu1 	
. Surivenitu1ui: 

Nuine, 	di 	t 

rviciu1prestatlobiectu1 
Lne1or de venit 

Venitul anual 
iticasat 

7. Venzturi dinpreinii şi dinjocuri de noroc 	• 	 . 	 ••• 

7.1.Titular - - - 

7.2. So ţlsoţie - - - 

7.3. Copii - - - 

8.. Veriituri din a/fe surse 	 . 	 . 	 • 	 • 	 : _______________ _________________________ 

8.1. Titular - - - 

8.2. Soţ/soţ ie - - - 

8.3.Copii - - - 

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

Data completării 
	

Semnătura 
Danaila Mariana 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subse ănnatul/Subsemnata, 	DANAILA MARIANA 	 având func ţia 
de CONSILIER PRINCIPAL 	 Ia U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2720727361941 	domiciliul Localitatea Barcea, str.Mihai Eminescu, nr.20, 
Judetul Galati 

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

social sau actionar1asOc1(ta ţi c)fliei €i1e t.ornl)aflia/soci€ta ţa n ttionaleinNtltu ţil k i a c.1i1 Lit1U1I k 
intei c., CCJHOIHIC ni e€uiu si nleuibl u în asociatiià tundatia sau alte oran1zatai neiivernament21 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . 

de acţiunl 

Valoareatotală  a 
părţilor sociale 
. 	 . şi/sau a acţiunilor 

2. Ca1itatei de mernbru 111 Oi1fle1e de COfldUCeli. adininistriru 51 COfltiul ale suciut ătilor cunwrciiIu. alu 
reiii1or aulunonie. .alc cornnaniilo./societătilor natiuiiale. alc intitutii1or de ciedit.ale ronurilur ciu iflteruN 

cconornlc, ale asocia ţailor sau fundl ţillor oa t ale altor oiarnia ţii neuernaincaita1e  
Unitatea 	 ,., 

	

Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

- 2.1 ......  - - 

I., ţ it, 1i1V,1l1 l.Ll tt 111 V,att.I tti av•au1ti,J,n 	ltflItllS, I1 ,a ti ,SllVl1SU l 

1 ( alit iti i li aiiiinbi u in u gancl€ li cuiidu ţ,.i i i 	itl tll iiilNfi 11 i 51 iJiltrol, retrW.u. itû s iu nereti ibiiitc 

deţinute îu c•. •rui partidelor politice, funcţia deţinută  ş i dcnurnirea paitu1ui lJoliti 
4.1 	 - 

5 Contracte, anclusiv celc de asisten ţă  juradacă , consultanti jua idit.ă , consultanţă  ş i civile, obţinnte ori aflate 
îa1 derûlare în timptil €xercit ăru funcţailor, mandatelor sau demnat ătilor publice finaii ţatc de la bugetul de 
stat local ş i dan fondura externe oi a închei lte cu socaetăţ i comer€aale cu capital de.st.at . sau unde statul este 

- acţionar majoritar/ăninoritar:  
5.1 Beneliciarul de cont ne1e, Insa Pmceduiaprin Tipul Data Duiata Va1oaia 
pume1e/denuniia şiadisa 	contmctmtă 	caiafost 	conlractului 	încheierii 	contractului 	totaiăa 
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denumiia şi încndinţat contiactului contiactului 
adsa contiacti 

Tiiular 	. 

Sot/solie 	. 

Rude de giadul I»aletitularului 

Soci ăţi comeria1e1Perană zică  
autorizată/Asociaţii lIimiIia1e/Cabincte 
individuale, cabinete 	societăţi 
civileprofesionale sau societ ăţi civile - - - - - - 

piofesionale cu rMundere Iimitată car 
de şoarăprofesiadeavocatC)rganizaţii 
neguvemamenta1eFund4i/Acia ţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractee 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si 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 legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 
07. .2018 
	

Danaila Mariana 
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