DECLARA Ţ IE ::E AVERE
5ubsemuatu1/ubsem nata,
de C ONSILIER JURIDIC
CNP

GROZA IULIETA
la UAT MUNICIPIUL TECUCI

2711003173197

având fuu ţia

domiciliul MVN. TECUCI, STR, MIJ•CEA ELIADE NR.26

unQs., ud prevederiie art. 326 din Codul penal privind fa1u1 îu decla ra ţ ii, dcelar pe proprie r ăspundere
că împrcun eu farniiia 1 dc ţin următoarc1e
BUNURI
* 1) Prin familic sc în ţ lege soţul/soţia şi eopiii af1aţ i în întreţincrea acestcra.
I Bunuri imQbiI
1, Terenuri
NOT Ă :
Sc vQr declrn 1n1uşiv cele af1te în alte ţări.
dresa sgii
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MoJulcJ

.•----------•_
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* Categoriile indicate sunt: (1) agrieol; (2) fores ţ ier; (3) intravilan; (4) luciu de ap; (5) alte categorii dc ţ erenuri
extravilane, dac4 şc af1â în cirQuitul eivil,
*2) La Titular se men ţioneazt, în cazul bunurilor proprii, numele proprictarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
inr în cnzul bunurilQr, în coproprietate, cotaparte şi numele eoproprietarilor,
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vnr dc1ara inclusiv cele afla ţe în alte ţări,
Adrea sau zoua

.

(atgoriu

TECUCJ
4

.

Anul
clobandirii

.

uprata ţa
1OV ÎVIF

U1

Cotapartv

V1oduI 1
Tifllarul
jabandire
AJRIBUIRE RUZA1UL1AN/
•LEGEA 15 QROZA IULIETA
-

1

-

* Categoriile indicate unt: (1) partarnent; (2) ca ă de locuit; (3) ca ă de vacanţ ; (4) spa ţ ii comerciale/de
produe ţie.
*2) La Titular şe menţionează, în ezu1 bunurilor proprii, numcle proprietarului ( ţ itularul, sQ ţul/sQţ ia, eopilul),
iar în eazul bunuriior în eoproprictate, eota-parte ş i nLimele çopropriotarilor.

11. Buuuri moile
1. Autovebicule/autoturisme, tctQare, Ina şini agricole, ş iupe, iahturi şi alte mijioaee de trausport
care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit Jeli
uiti i \nil

(lLt

ţ 1(iljl

AUTOTURSM

(JL

ţI(11 (

cUMpARA.

2. Ruuuri sub form ă de rnetale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă şi d e eult, colec ţ ii de grtà ş J
numi mtic,, Qbieete eare rae parte din patrirnouiul eultural naţ ion al sau univera1, a eăror Valoare

însurna ţă dep ăşeşte 5.000 de eurQ
NOT Ă :
Se vor rnenţiona toaţe bunurile afate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul Rom.niei
la moentu1 deeJ.r ţrii,

Deseriere suuii ră

u ul lob.îd i rii

VIoirc esti iut ă

IIL Runuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fieeare, şi bunuri im.. Qbile îu ştrăinate în
uitimele 12 luni
:•; N ţura bunului

înstrăivat

Data
însti ăinării

ierutijacătre en res- ă
îastrăwat

2

Forwt[
înstrăină u

IţL

Iv. Acţive fianeiarc

1. Couturi şi depozite »ancare, fQnduri de investi ţ ii, forrnceebivalcnte de economisire şi investire,
inclusiv earduriie cc ercdjt, dacă valQarea însumată a tuturQr acestora dep ăşeşte 5,000 dc euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănei sau instituţ ii tinanciare din s ţrăinătate.

nstituţia cai e adiinit
ş i adi e acstei

_îfl auUI

oJdl

ato ii i la n

*categoriilc indicate sunt. (1) cont curenţ sqz eeliivalente (inglusiv card),•

sau
depozit
(3) fonduri de znvestz ţiz sau ecliivalente incluszv fondurz przvczte de pensu sau alte sstepne ccz
acumulare (se vor dcciczra cele aferente anuiuijscal anterior).
echzvalente

2. Plasaiuente, investi ţii direete şi îrnprumuturi acordate, dac ă valoarea de pia ţă îiisumat ă a tuturor
acestQra dep ăşeş te 5.000 de euro
NQT Ă ;
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particip ările în străinăţ ate.

Eite ţ t ii 1 /ocicttc îi ţ cre
n ete
.•a ţiouar sau asoca*/be
a.•:dîpurnut
....:.. .

..
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,. .... ....
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____

utur 1 titlu ri/
cota dcparţtcţparc

,
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.

.

..

tota1t I.i

Zi

..
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*categoriile indicate sunt.• (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni), (2)
acţiuni sau părţi sociale în socictăţi comerciale, (3) împrumuturi czcordate în nume personal.
3

3. Ălte active produc ătoare de venituri nete, care însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
NZ

:::::::::::::

:

:::::::::

:::::::::

NOT Ă :
Se vor declara inelusiv cele aflate în str ăinătate,
V. j ţoji
Dehite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte
aseinenea hunuri, dae ă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NQTĂ :
Se vnr deelara inclusiv pasivele financiare acurnulate în str ăinăţate.
(jitr

(:cinticî*a

Vloirc

Scdei1t
-

VL Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă , din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companu/societ ăţi na ţionale sau
institu ţii publice romneşti sau străinc, inclusiv burse, credite, garan ţii, dccQntă rl de cheltuieli, altcle dect
cele ale angaja torului, a e ăror valoare individual ă dcp ăşeşte 500 de euro*
::. . Ciuc

t

rei1 it

Sursa venitului
nurnele,dres

veldt1il

1,1. Titular

erviciu1 prestat/OhicttiJ
gen.eritor (Ic vcui ţ.

..

Venitui auwil
iut
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__
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.
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1.2. So ţ/so ţ ie

13.Copii

.

.,
,

..
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*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din parteq rudelor de gradul I şi al 11-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale mernbrilor săi de farnilie, realizate în uitimul an fiscal încheiat
(potrivit art 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fascal, cu moclitic ările şa completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor deelara inc1uiv veniturile provenite din str ăintate,
ura

Cinaiea1i,iiinttil

iiiiI

itJ
-

)I1

)biiul

11

aaji

1. Venituri din salarii

1,1. Titular
GROZA IULITA

UAT MUNICIPIUL TECUCI

1.2. So ţ/şoţie
GROZA IULIAN
1.3.Copii
GRbZA IOAN
2 Venitut z dzn actzvit ăţ z zndpendente

SC TEGALTRANS
.

2.1. Titular
2.2. S ţ/oţie
3 Veni ţui z q1in cedareafolosinţei burnirzlor
3.l.Titular
3.2. So ţ/soţie
4 Venitun din znvestz ţu
4.1,Titular
4.2.So ţ/soţie
5. Venitiwi din pensii
5.1. Titu1r
5.2. So ţ/soţie
6. Veniruri din activi ţăţ i a,ricole
6.1.Titular

6.2. Soţ/soţ ie

5

SALARIU

19338

SALARIU

13152

ALOCATIE

1008

1

CiaieaIizatvenituI

Verntul

rsa cistuui
eiratu J

NuiiaJ re

ltt 11

ui

7. Teni(uri dinrernii şi dinjocuri de IIOrQC

7.1.Titular

-

7.2. So ţ/soţie
7.3. Copii
•

Venituri din alte sure
8.1. Titular
8.2. So ţ/soţ ie
8.3. Co

Prezenta declara ţie constituie act public şi r ă spund potrivit legii penale pentru inexaetitatea sau
r4,e ţ eri1 ineompl.et aJ datelor men ţionate.
Semn ătura

Data complet ă rii

.....
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DECIARA Ţ E DE INTERESE
Subsernnatul/Subscrnuata,
cle CONSILIER JJRIDIC
CNP

la
dorniciliul

2711003173197

,avnd fune ţ ia

GROZA IUI.JETA
UA•T MUNICIPIUL TECUCI
MUN. TECUCI, STR, MŢRCEA 1LIADE NRS2

cunQscnd prevederile art. 326 din Codul penal priind faIu1 în declara ţ ii, declar pe propria r ăspundere:
Asocitt au ae ţ
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2. Calitutea de
111 r:iivle &lv ci,iiiiucvrt_
litiiii;tre
i cii;tirl ilu •-ici&tiiilj,l c Ilt.ii:te. ale
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..t. Câlitàtea iit. iiiuiuhru 111 iiijclv de ciijilticirv, admîni 1ra.re .Si ctiiiiil,
deţinii ţ e îll cdruI prtidcliii politi
fu.ntiaj ţinut ş i tInuinirca pari iii 1111!
l• • 1
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5. Coiitricte, iticluiv eele de aiS1CII ţă juridică, consultan ţă juridic, coustiltun ţă şi civile, obţiniitc ori afiate
Îu Jerularc îii tirnpul etercit ă rii funcţiil1w. rnandatelor sau deniiiit ă ilor piiblicc tinaii ţate dv !;t bugctul Jc
iat loc;il ş i Jin foiiduri eNternc ori înclieiate cu socctă i cornerciale cu eapiitl dc tat au uudv tatu1 CSIC
c ţ inaritar/uiinorittir:
---_____ ••• -. ..
5.1 l3e c[iciuitil deco iinicL: n umcle.
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Rude de giadu IaIetitu1aii1ui

Soe
f ă
au/Aşciaţii mi1Cb
incJividu1e, cbin .iaţe, sxit ţi
e1ep Ş Qna1e
eivile
pe
mic
prof
Prin rude de graJul Ise înţelege părinţi pe linje aseendentă şi copii pe linie descendent ă.
vor deelara numele, denumirea şi adresa benefeiaru1 ţii de eontrat un1e, prin eajitatea de ţinut, ţitu1ru1,
solul/soiig. şi rudele de gradul I Qbţin eonţraete, a şa eum şunt detaite la punetul 5. Nu se dee1ră eontraetele
societăţilQr comereiale pe ac ţiuni la eare deelarantul împreun ă cu soţul/so ţ ia i rudele de gradul I de ţ in mai pu ţin de
5° dineapitalul soeial al soeiet ăţii, indiferent de modul de dobndire a ae ţ lunlloL
2)

Prezenta cleclara ţie constituie act publie şi rspuni potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
earacţerul iueonp1et al datelor nien ţionate,
Data conp1etrii

!un ătura
P•P

2

