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DECLARAŢIE DE AVERE

SubsemnatuLSubsemnata,
de consilier superior

având funcţia
IANCU VICTORIA VIOLETA
Compartiment Administrare baza de date
Ia
,

2741114173185

CNP

,

domiciliul Mun. Tecuci, str.Gh.Petrascu, bl.01C, nr.25, ap.69

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu fami1ia 1 deţin următoarele:
* 1)

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
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, dac ă se af1 ă în circuitul civil.
*2) La Tjtu1ar 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
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
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* 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 şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii
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2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
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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, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.
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*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
ecliivalente; (3) fonduri de investiţii sau ecliivalente, 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 pia ţă 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) 1-iârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni), (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele fînanciare acumulate în str ăinătate.
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vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti san străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1.1.Titular
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1.3.Copii

*Se exceptează de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea

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.
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J Venituri din salarii

1.1. Titular
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1.2. Soţ/soţie
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2 Venituri din activit ăţz independenle
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie

3 Venztu; z din cedareafolosinţei bunurzlo
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

4 Venituri diii inveslz ţiz
4.1.Titular
4.2. Soţ/soţie

5 Venituii dinpenszz
5.1. Titular
5.2. oţ/soţie
6 Venzturz di/i activit ăţi agricole
6.1. Titular

.

6.2. Soţ/soţie.
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7 Venituii dinpremii yi dinjocuri de noroc

7.1.Titular

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8 Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3.Copii

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

Data completării
10.05.2018
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subseinnatul/Subsemnata,
cle consilier superior
CNP

274111413185

, având func ţia
IANCU VICTORIA VIOLETA
Compartirnent
Administrare
baza
de
date
la
domiciliul Mun. Tecuci, str.Gh.Petrascu, bl.01C, nr.25, ap.69

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
1 Asociat sau ai ţzonar la socaet ăţi comerLiale, iompanai/societăţi naţionale, institu ţii de iredat, grupuri de
intirseconomic, pi eium $
rW înasociaţii,_iunla ţai sau alte organzza ţai neguvernamentak
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
ni a ea
sociale sau
părţilor sociale
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa .
.
.
de acţlunl
ş1/sau a acţiunilor

2 (alitatea de membru în organele dc conduieii, admazstrare şi control ale socILtăţlIoI Lomelclale, ale
rLgialor autonone, ale companialor/societ ăţilor iaţionale, ale instituţulor de crcdit, ale grupurilor tic iiilire
economic, ale asociaţiilor sau fuudaţiilor ora ale altor organiiaţiincgu

Unitatea
- denumirea ş i adresa -

rnainentale
.

Valoarea beneficiilor

Calitatea deţinuta

2.1
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3 Calitatea dc iiiembru în iadrul asocia ţialor profesionaie şaisau sxndicale
3. 1......
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4 Calitatea -de uaembru îu oaganek dioiaducere, adininitraae si control, jLtIibuit€
deţinute în ca(IruIparti d elor po1itice fiinctxa de ţanută şa deninnii ca paa ta(1ului )olitic
4. 1......
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5Contractc, aiic1usi cile cie asisten ţă juriciacă, consultant ă juridacă, oiisultan ţă ş a czvile,obţinute ori aflate
în derulaae îii tizapul exeicit ăru funcţiilor, man(latelor sau denznatăţalor publice fanan ţate dc la bugctul di
nui i cxternc ori înclzciate cu socict ăţa omercaale cu capital de stat sau uiide St tuUeste
stat, local şi chn focl
:
--______________
acţionar majcritar/rninoritar:
Valoaiea
Dunita
Tipul
Data
1uccdutaprin
5.1 Beneani1decontiactnume1e,
1nsa
:
totalăa
contiactului
încheierii
contiactului
contiactant
caieafost
pienume1e/denumiiea şiadtsa
1

dnuniirea şi
adresa
Titular

Soţ soţie

Rude de giadul

înciidinţat
con1iactul

conliactului

contiactului

.

.

ale litularului

Societăţi comeria1e/Peioană fizică
aulorizală/Asociaţii imi1ia1e/Cabinete
individuale, Cabinete asociate, societăţi
civilepinfesionale sau societăţi civile
pa1lsiona1e cu iăspundei 1imitată caaE
desffi5oarâ profesia de avo cWI Oiganizaţii
neguveiaameiita1e/Funda ţii/Asociaţii
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
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, aşa cum sunt defrnite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor 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.
2)

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
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