
é M, 9t2,ee 

DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuLSubsemnata, 	GINGHINA LENUTA 	 având functia 
de Consilier 	 la UAT TECUCI 

Tecuci, cartier Nicolae Balcescu,str.Tudor Vladimirescu 
CNP 	2710127173239 	, domiciliul nr.35 A Jud.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 înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri 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 şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  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 ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

N.Otira Marca N r. tlu buc.i i An uI dc fibriei ţ ic 1odul dc doJiidirc 

Autoturism Dacia Logan 1 2008 Leasing 

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  depăş eşte 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. 

l)eNcr icrc NIl uiri 	 Âiiu l (1ob I1(lirii 	 ilore cNtirni1 ă  

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

1. Contnri şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tutnror acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

1 ntitii ţ ii circ ul ininitreiz 
TiIHII* şi adrei aceMcia  

VlIl (i l)echi 	în alitil 1l/ 	loirc li zi 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii 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, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) liârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, 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 achizi ţionate 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. 

(ielitur 

RAIFFEISEN BANK 

(untricti1 în amil 

2017 

cI(le1)I 	li 

2022 

iIuire 

54000 RON 

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, companiilsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( 	 irie 	.t reiIiiit veiiitul 
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1. 1. Titular 
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9000 
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RAIFFEISEN BANK 
MTC CONSTRUCT SRL 

1.2. Soţlsoţie UM 0527 Salariu 39600 

1.3. Copii 2 copii Alocatie 2016 

*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 ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

	

uri vcn i(iiiiii: 	Scrvicitil l)rcitl1)1cctu l 	Vcn iitii alimil 
( iiic i iciiit vcnitul 	 . ., ....... 	 . , 	 . 	 ,. ..... 
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• 	 .... :. 	
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. •. • ......• 	 _ 	
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1.1.Titular 	 - 	 - 	 - 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Venituri din activităţi zndependente  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituri din cedai eafolosinlei bunui zlor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4... Venituri din investiţzz  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venztuiz dinpenszz  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venztuii din activit ăţz agizcole 

6.1. Titular  



6.2. So ţlsoţie  

Venitul 111111.11 

uiaat 
( iue 	rciliiit 	cnitul 

uii vcuituliii: 
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keniiuri dinpremii ş i dinjocuii de noroc 

7.1. Titular  

7.2. So ţlsoţie  

7.3. Copii  

8 Venituri din alte surse 

8.1. Titular  

8.2. So ţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 

10.05.2018 J nătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 GINGHINA LENUTA 	 , având funcţia 
de 	CONSILIER 	 la 	 UAT TECUCI 

_TECUCI,CARTIER NICOLAE BALCESCU , STR 
CNP 	2710127173239 	, domiciliul TUDOR VLADIMIRESCU NR.35 A 

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

. Asuci:it S:1U actionar lit so&e 	CiCtC Cuiii ţ ):liili!SOCiCt ăţ i naţionale, iiitituii (Ie CIC(1il tliif)UI (1C 

ifltClCS CC()U()lfliC. precuni 51 fllCfl)brtl ÎlI asocia ţii, liiiiti:i ţ ii 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

H1 a lte uigafliziiiii 

Calitatea deţinuta 

uciern:irncntaIe: 
Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 

. 

sociale sau 	parţilor sociale 
. 

de acţluni 	şi/sau a acţiunilor 

2. 	(:i1it:ttei 	tic 	iHCiiiI)iiI 	Ît1 	()iflele (IC 	coiuiucerc. 	:i(lniiiiistr:ire 5i 	cont rol 	a le sociCtilur coiiierci 	le. 	:ile 
rcii1or a utonome, :ile com [)JIi iil()r/SOCiCt ă i1Or Ii ţ ionle, JIe ifl5titii iilur (1e CIC(JII. a le orupurilor (1C inleres 

&.iuiionnc, ale asoctaţulor sati liinda ţiilor uii ale aitor organiza ţ ii iieguveinarnentak, 
Unitatea 	 .. 

	

Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

______________________  2. 1...... . 

( 	1t iti i ( le nii tibru în cadriil vuii il iir profesionali siis 111 siiidicale 	- 	 - 

3. 1...... 

cf. 	(:ilil:itea 	(Ie 	nleIuI)ru 	ÎU 	OrL:inCIe 	tle 	COfl(IUCCIe, 	:idministrarc 	s i 	cunttuI, 	ret ribiiite 	s:iii 	iierctribuite, 

dil i iiiili În i 1(1 i 11 l par lidelorpoli tice. fu niti t (Jiliiiuti si (l(. 11 untiri i putiti ulu i poiiiii 

4. 1...... 

5. (Sunlracte, inelusiv cck (IC :isisten ţă  juriclică , consultanţă  juridică , consititant .fi ş i civ1e, oh ţ iiiute ()ri :itlalc 

îii 	li i uI i i i iii timpul ei i ii i i u Iuncţiilor, inaiidatelor sau demnititiloi publice finanţatc (Ji l i biiitiil (11 

stat, local 5i (Jiii fonduri extcnie ori înclieiate cu.societ ăţ i comerciale cueapital de stat s:iu iinde slaliil esle 

:tc ţioiiar 	ru.,oritar/minoritar: 	 . 	 .• 	 . 	 . ... 	 .,. 	 . 	 ...................... ....... 

5.1 Beneciaiu1de conliact nurnele, 	 :• Peduiaprin 	Tipul 	Data 	Duii 	Valoaiva 
pie1e/denuiniiva şi1tvsa 	 contiactantă 	• 	 catvafost 	conttacllJlu1 	încheierii 	contiactului 	tota1ăa 

.- 	 1 



denriiiea şi înciedinţat contnictului contiactului 
adresa corIttactui  

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rudedegadul I aletitulaiului 

Societăţi 	a1 1Petoană flzică  
aulorizată/A&xiaţii âmilWelCabinete 
individuale, cabineteasociale, societăţi 
civi1episiona1e sau socictăţi civile 
pru1siona1e cu mTundere Iimitatăcaie 
desI şoaiăprofesiade avocatCza ţii 
neguvemame/Fundaţii/Asociaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  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 Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni 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 ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

nătura 

10.05.2018 
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