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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	HARABAGIU ANA 	 , având funcţia 
de CONSILIER SUPERIOR 	 Ia U.A.T.MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2610111173169 	, domiciliul Localitatea Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.133, 
Bloc T4, ap.4, judetul Galati 

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 famiiieseîn ţelege soţul/soţia şi copiii afTaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

- 

\1 ii 	sau zona • Categoria , 

;\ u u l Cota- 
uprita ţ  Mod ul 

Titula ru l 
dobâ•ndiii dobâidir 

Com.Sacalaz-Timis 3 2009 537 mp % cumparare 
Harabagiu Ana 

Harabagiu Vasile 
Tecuci-1 Decembrie 

3 1995 
1918  

33,25 1/1 cumparare Harabagiu Ana 

* Categoriile indicate sunt: (1) agrico!; (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 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 t ări. 

\(lresa 	u iuiii Citegoiii 
Anul 

•. 	 • 	 •. 	 . 	 .. uprafa ţ i 
(ti- NIolul 	1c 

• 	 • 

.. 	 2) 
1 	itiilirtiI 

______________________________ 
•.: 	 • dobandiru • itc dobandirc  

Tecuci Autorizatie 
garaj 1997 19,25 mp 1/1 . Harabagiu Ana 

constructie 
Com. Sacalaz-Timis Autorizatie Harabagiu Ana 

2011 116mp 1/2  
constructie Harabagiu Vasile 

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

*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 şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natu•ra Nr. ]e bucăţ i n uI 	lu fibriva ţ ie Modtil (1L dobândiru 

Autoturism RENAULT 1 2005 CUMPARARE 

Autoturism VOLKSWAGEN 1 2009 CUMPARARE 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, 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  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumarâ 	 fl tl I tlobândirii 	 Va1oarci cti intt 

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

Nattira bunului 
. 

iritraiiiat 
Data 

, 	 . 	 .. 
iiistrainarii 

Persoana către care -a 
. 	 . 

inraanat 
orrna 

. 	 . 	 .. 
instraioirii 

a1oarui 

OA 



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 

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

Instituia.care adininistreaz 
şi_adresa_acesteii 

Tipii1 i1iiii Dechi 	îri 	riul 1l 1 lIuiFc ii zi 

NN 3 LEI 2002 32.000LEI 

*categoriile  indieate 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 ş i participările în străinătate. 

tmitciit titlu/societatea în carepersoana  este .•;• 	. 
i1iuri ii 	au asociat/beneficiar Je imprumut 

. 
l 	11)11 l 

Nuinăr de titluri! 
•:artici

. 	. 	. .. 
p ot i de 	pare  

. 
a1oarci 	til 	lazi 

*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 nurne personal. 
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3. Alte 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 achizi ţionate în sistem leasing ş i 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. 

Creditor •Coniictat în anul Sclviit li 	. 	Valoarv 

BCR 2011 2021 50.000LEI 

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 stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

i 	a ruilizat ve ri 11111 
u ri 	en itulii i : 

IH :aiele, adre 
Svr 	ivitil prettl.Obiect u l 

geue ..a ţ.oF de:venil .• 
Venitul ai tii1 

încasat 

1.1.Titular - - - 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

*Se  exeepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataiiile uzuale primite 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. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

•: 	 .  

( ine a reahiit Ncriitul 	
. 

.. 	 : 	 • 

Sursa venitului: • 

. 	 •• 	••.••..•. 	 . 

•. 	 .. 	 Ifle1e, adresa. •  : .......... 
Serviciul prutat/Obiectu1 

. 

g.ator.evenit..... 
Venitul anual 

iUcasat 
1. Venititri din salarii 

1.1. Titular - Harabagiu Ana 
UAT-Municipiul Tecuci 

SPCLEP Tecuci 
Salariu 
Salariu  

21879,00 

1.2. Soţ/soţie - Harabagiu ISC - Galati Salariu 50457,00 

Vasile 

1.3.Copii- - - - 

2. Venituri din activitălf •independente 	. 	 . 

2.1.Titular - - - 

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei binurilor 	 •• 	. 	 .. 	 .• 	 . 	 . 	 . 	 . 

3.1.Titular - - - 

3.2. Soţ/soţie - - - 

4. Venjtiiri din investi ţii 	 ... . 	 . . 

4.1.Titular - - - 

4.2. Soţ/soţie - - - 

5. Venituri din pensii  

5.1. Titular - - - 

5.2. Soţ/soţ ie - - - 

6, Venituri din activit ăţi agrico/e 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 

6.1.Titular - - - 

6.2. Soţ/soţie - - - 



(inc i rcalizat venitul ............. 
ii ra venitultii: 

. 	iitue,adresa 
Ser iciul prestat/obicctul 	Venitu 1 antn J 

getitqeviit _ 
7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc . 	. 	 •. 	 . 	. 
7.1.Titular - - - 

7.2. Soţlsoţie - - - 

7.3. Copii - - 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular - - - 

8.2. Soţ/soţie - - - 

8.3. Copii - - - 

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

Data completării 
	

Semnătura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	HARABAGIU ANA 	 , având funcţia 
de CONSILIER SUPERIOR 	 la U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2610111173169 	, domiciliul Localitatea Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.133, 
B1. T3, ap.4, Judetul Galati 

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

1. Asociai au ac ţionar la societăţ i comerciale. conlpanii/societăţi uaţiuJii lu. i ntitu ţii 1c credit. rti pii ri (IC 

tnteres econoaau. , pi ecuin i meinbru în asociatii iunda ţii sau alte oranazatii neuvei nainental 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

Calitatea deţinută  
Nr.depărţ i 
sociale sau 
de acţ iuni 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
. 	 - 

- 

2. Calitatea de meinbru in organele de couduce.rc. adininistrare si cun trul ale ucie1 ă  ilor cumcrcit lc. alc 
i*ecliilor atitonoiue, de companiilor/ociet ăţ iloi naion ile. alc aiii1u1iIor de crcdit, ale gi upui ilui (le iiiIiri 
(Jii(JiUi, 	U( 	U1L ţ!iJUF 	tU.UiJU ţ iILUi....O1.i ii 	...(JF.Oi.tiiiL U ţ ii igu ;.in.InuIall. - 	-- 	 - 

Valoarea beneficiilor 
Unitatea 

- denumirea ş i adresa - 
Calitatea deţinuta 

- 2.1 ......  - 

3. C•ali;l:.aţea;deaaenibr .0 . . in. cadrui asociaţi.ilor profesioaaae ş iisau:::in dicale 	 - - 

3. 1......MEMBRU AL SINDICATULUI DEMOCRAT1C AL BUGETARILOR D1N ROMANIA 

-t. Calitatea de ineinbru în oi:ganele (1e conducere, adminitrare ş i coiitrol, retribu.itc siu neretribuite. 
(leţlnutc în cadrul pai tideloi politice, fuHc ţia deţinntă  %1 de'num i rca 1)al tidului politic 
4.1 	 - 

5 Contracte inclusiv cele de asisten ţă  juridacă , consultantă  juridică , coilsultan ţă  si civtle, obţinute ori aflate 
în dei ulare în timpul exercat ării funcţailor, mandatelor sau dcmnităţilor publice fivan ţate de 11 bugetul de 
stat, local ş i din fonduri externe oi a încheiate cu societ ăţi conlerciale cu capital de stat sati unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar 
5.1 Beneficiaru1decontictnume1e, 
pe1e/denumitea şiadresa 

Insa 1 	conlnictantă  
Piuceduiaprin 

careafost 
Tipul 

conliactului 
Data 

încheierii 
Dunila 

contiactilui 
Valoatea 
totalăa 
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deniniiiia şi Încndinţat contiactukii conftaclului 
adsa conftuctul  

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rude degiadul jl)  a1etiani1ui 

Soci ă i comeicia1e!Peisoană zică  
aiitczată/Asociaţii 	mi1ia1e/Cabine 
individuale, cabincte asociate, socict ăţi 

- - - - - - 

pnfesionale cuispundeie limitatăcaie 
desf şoaiăpnfesiade avoca1/Cganizaţii 
newmamenta1e/Fund4i/Asociaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  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 declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, 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 

t312 2j 
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