
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, 	 DASCĂLU IONICĂ 	 , având funcţia 
de 	CONSILIER SUPERIOR 	la 	 MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	1610902173155 	, domiciliul 	Str. cpt. Gh. Decuseara, nr. 10, bl. F 3, ap. 5, 
Loc. Tecuci, jud. Galati 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţiii următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Buiiuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
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, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*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. 

2. Clădiri 

NOTĂ .: 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte jâri. 
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Str. cpt. Gh. Decuseara, nr. 10, 1 2000 
- 

72 mp. 1/2 Contract v/c Dascălu Ionică  
bI. F 3, ap. 5, Loc. Tecuci 1/2 Contract v/c Dascălu Elena 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  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 ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

NItU ri Mirci Nr. (1c 1)Ue ăţ i 	Anii l 	Ic lbric ţ ic fi o1 ul 	lc dobiiidi rc 

Autoturism RENAULT CLIO 1 2002 Contract leasing 

Autoturism OPEL 1 2010 Contract vlc 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, 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 declar ării. 

l)ucricrc sinnara 	 Anul dobâiidirii 	 loirci ctiinată  

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

1I 	l)U flIIIt1i Data 1ciita cătrc CIIU N-i Iurin 
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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, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

1 ii1i(u 	ii ci re 	dni flIÎ rc)zi 
i 	(IFC1 	CCIUII 

- lipnl VIuti Deschis in alitil o1diva1oi re 1i 11 

*categoriile  indicate sunt.• (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
eclzivalente; (3) fonduri de investi ţii sau eclzivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijscal 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. 

[niiknl ttt1u/oiitik i iii 	ii 	ini eti 

a ţiniir sau aociat/beneticiar de impruinu.t 
l ipul 

N umi k 
..  coti de partic pare i l 	irci ioti1t l 	i 

*categoriile  indicate sunt.• (1) lzârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjjîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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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, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

( reditw 	 (iitractiI în a n ul 	scadent la 	 Va l are 

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, companiiisociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( ine a rcali 	at veii itu l  Sii.rsa vcnitulu i: 
nuniulc. adresa 

serviciul prestat/OI)iectIII 
. eiieratur dc vei1lt 

VcIlilui aiival 

•... 	incasat 

1.1.Titular - - - 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

*Se  exceptează  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 ş i 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 străinătate. 

( ie a realizai vcin . ttil 	T S uri N enitu1iii: 
n u un. k 	iIt 	t 

er iciHFj)rstatIObiectu1 
. î.... ge nn. i 	t i 	Je vett 

Venitul anull 
ucasaL 

1. 	Venituri din salarii 	• 	 .. 	 . 	 ..... 	 . 	 . 	. 	 . • 	 • 	
. 	 : 	 . 

1.1. Titular 

DASCĂLU IONICĂ  Municipiul Tecuci Venituri salariale 33.823 

1.2. Soţ/soţie  

DASCĂLU ELENA Scoala,, Elena Doamna Tecuci Venituri salariale 26.058 

Scoala,,Dimitrie Sturdza 	Tecuci Venituri salariale 19.786 

Liceul ,,Elena Caragiani Tecuci Venituri salariale 4.714 

1.3. Copii  

DASCĂLU SIMONA S.C. Camifarm SRL Tecuci Venituri salariale 17.468 

DASCĂLU OANA C.U.P. Tecuci 5J. Venituri salariale 14.868 

2 Venztui i din actn.ztăţi zndepcndente  

2.1.Titular - - - 

2.2. Soţ/soţie - - - 

3 Venitui i din cedaieafolosrnţei bunurilor 

3.1.Titular - - - 

3.2. Soţ/soţie - - - 

4 Venituri din rnvestiii  

4.1.Titular - - - 

4.2. Soţ/soţie - - - 

5 Vernturi din penzz  

5.1.Titular - - - 

5.2. Soţ/soţie - - - 

6 Venitui i dzn activzt ăţi ag icole 

6.1. Titular - 
- - 



6.2. So ţlsoţie - - - 

( ine a rc:ilit:il vcnitul 
Veriittil anual iri vcnitului: Servieiu1 prcltt/obicctu1 

7 Venituri din premii şi dinjocui i de noroc 

7.1.Titular - - - 

7.2. Soţlsoţie - - - 

7.3. Copii - - - 

8. 	Venituri din alie• surse 	• 	 • 	 :. 	 • 	 • 	 . : . :. 	 • 	 . 

8.1.Titular - - - 

8.2. Soţlsoţie - - - 

8.3. Copii - - - 

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

Data completării 
	

Semnătura 

25.04.2018 	 ... 	... .......... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, 	 DASCĂLU IONICĂ 	 , având funcţia 
de 	CONSILIER SUPERIOR 	la 	 MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	1610902173155 	, domiciliul 	Str. cpt. Gh. Decuseara, nr. 10, bI. F 3, ap. 5, 
Loc. Tecuci, jud. Galati. 

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

. 	 sociit s au 	ciOi1ir li societâti COIHCrCiilu, COfliJ)1i11 iilocie1 	i rlli ţiolialc, iiititutii (iC CrC(lit. gru l 
11) teresccoii() tn jC. prccii m s i tncm 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Valoarea total ă  a 
parţ ilor sociale 
. 	 . şi/sau a acţiunilor 

.. 

Calitatea deţinuta 
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 	 . 

de acţiunl 

) 	 1i 	rfls1nIbr,1 	n 	l.I1fl Ă si6 	1i 	i ţ ri.. 	gsrs 	tlr. 	ifln.r, r6 	tiitrl 	ii 	 iliir 	tlt1)6rrl 

regii lor au tolloinc. 111C C4Ji11 paiiiilor/socictitilor iitiOri1ilc. 11le institu ţ iilor (lC crcdit, 1lc grupurilor (IC iiitcrcs 

CCoin)mic. 	lIe llsOCili ţ iilOr SIIU 1 1iii(!1lillur ori 11 le iItor orgiiii iil ţ ii ncguver11lniciitl le: 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

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

.r-i.- 	 i 	n i 	 ......... 

3.1 	 - 

r4 (- 	(ic fiICIfl bru îii orginele (Ie conciuccrc. 11(liiiifi istrtre i control. rCtril)UitC siiu iicic ribti ilc, 
~e jjinutc în adj- u1 partidelor polItR.e, iun*. ţia deţinuta ş i dcnuniirea pati4414i poJiti. 
4.1 	 - 

5.Contracte, inclusiv celc de asisten ţă  juridic.ă . consultanţă  juridică , consultan ţă  ş icivilc. ()4ţinute ori ii011te 
:îii d.erulare în timpul exercitării funcţiilor, mindate1or sau dernnit ăţilor publice fiiiitnţatc (IC la buguttil (1e 
stai, local si din fonduri externe ori îiicheiate iu societ ăţi ioinerciale cn capital di st it s iu tiiidi st ttul isti 

acţionar majoratarhninortar  

5.1 Beciaiii1 deconliact numele, Ţ 	Instituţia 	Piiceduiuxin 	Tipul 	Data 	Duiata 	Va1oata 
jume1e/duiia şiat1tsa 	con1in 	catafost 	conaclu1ui 	Încheierii 	coritiactului 	totu1ăa 
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dumiia şi îhcidinţat conitactului conitaclului 
asa conftactul 

Tilular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rude degtadul P aletitulanilui 

Soci ăţi 	1Peioană iizică  
autorizată/Asociaţii 	iale/Cabinete 
iridividuale, cabineteasociate, societ ăţi 
civi1epIDfsiona1e sau societăţi civile - - - - 

profesi"e cu raTundeœ 1imitatăcar 
des1 ş iăptsiade avocat/Ckganizaţii 
neguvemamenla1e/Fdaţii/Asociaţii 

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie 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 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună  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 ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătur,a 

25.04.2018 
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