
DECLARAŢ E DE ÂVERE 

	

• Sibsepnatu1/Subsernnata, 	 IRII. ELENA AURORA 	 , având funeţia 
dc REFERENT DE $PECIALITATE la 	 U A T MUNICIIUI TECUCI 

CNP 	2811007171705 	, domiciliul IUN. TEcUCI, STR A. RUSSO NR.2 BL VILA, AP.4 

unoseâud prevecicrile art, 326 din Codul penal privind fa1s.l în deeiara ţii, dc1ar p.e proprie rpndere 
ei îinprcun ă  cu fa mi1a dc ţin urrnătoarele: 

Bunuri 
1) Prîn famîlie se în ţelege soţul/soţia  ş i eopui aflaţi în întreţirierea aeestora 

Bui.uri iinobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Sc vor deelara inelusiv eele af1ate îri alte ţări. 

C()t- 	toc1ii11T. 
AdVîSUZOnd 	(tiii_- 	

]bdi 	 dobncIiî 	
ţ tjiut 

TECUCI 	 5 	ţ 	21011 	3450 m Ţ  1/1 CUMPĂRARE 	AURUZA 

Caţegoriilc indicate sunt: (1) agrieol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) lueiu de ap ă ; (5) alte eaţegorii de tercnuri 
ctravi1ne, dac ă  se afl ă  în cireuitul eivil. 

*2) La Ti ţular sc rnenţionează, în eazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, eopilul), 
iar în eazul bunurilor în eoproprieta ţe, eota-parte ş i numele eoproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inelusiv cele af1ate în alte ţări, 

., 
Adrc 	su zont 	(ttgu1 ii 

.ii1 	. 	 . 

, 	 %u pr î 	i ţ i 
jhII k 

I1odiil.de , Titulii uI 

TECIJCI 4 2011 1750 mp 1/1 CUMPĂRARE 1RLNP
AURORA 

- 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) Qas ă  de Joeuit; (3) eas ă  de vaQanţă ;  (4) spaţii cornerciale/de 
producţie. 

*2) La Titular se men ţionează , în eazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţu1/soţia, eopilul), 
iar în eazul bunurilor în eoproprietate, eota-parte ş i num1e Qoproprietarilor, 

11. Buuuri mobiie 
, .Auţovchiu1c/autot!risrne, tractoare, ma ş iui agrieole, şalupe, iahturî şi alte rnijloace de tran şport 

carc sunt supuse înivatriculărij, potrivit legii 

N r. 	 :I uI t1 	tiic ţ e 

i 	 2010 

uiuI dc dirv 

CUMPĂRARE AUTOUT1LITARĂ  DACIA PAPUC 

AUTOUTILITARĂ  FORD TRANZIT 1 2013 CUMPĂRARE 

AUTOTURISM DACIA LOGAN 1 2013 CUMPĂRARE 

2? Bunuri sub forui ă  de rnetale preţioasc,  bijuterii, objecte de art ă  şi de cuit, colec ţii dc artă  ş i 
nuniisrnatică, obiccte eare fac parte din patrimoiuJ cultural na ţional sau universal, a căror valQare 
îusurnată  d epăşeştc 5,0O0 dc euro 

NQTĂ : 
Se vor menţio. a toate bunurile aflate în proprie ţate, indiferent dacă  e1e se află  sau nu pe teritoriul Romni.,i 

Ia nimituJ declarării, 

Decriere suinar 	 Atiul 1oudirii 	 V1ure etint ţ i 

111, Buuuri rnobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobilc îustrăinate în 
uJtine!c 12 Juui 

;Natu.riunu 1 U i 	Da ta Persoalla 	ci r 
ma 

Foriiti . 	- 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de econoinisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dcpăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara in1usiv cele aflate în b ănci sau instituţii fînanciare din străinătate, 

ttuţia aie acinuuistr 
__ 	 __ 	 •• 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
6hivaleflte (3) fondurz de znvesti ţii sau echivalente, incluszv fondurz private de pensiz sau alte szsteme çu 
acumularc e voi declaia ceie aferente anului,fscal  antcriar). 

2. Plasamen ţe, investiţii dirccte şi îni. prumuturi acordate, daeă  valQarea de pia ţă  îusumată  a tu ţurQr 
#ççstorg dep ăşeşte 5,000 de eurQ. 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi prtiipări1e în străinătate, 

.... 	 . 	 .,. 	,, 
tent titlu/socie-tatea în carepersoana cstc 

azţionarsau aSQ(2at/.b.efletiC1ar cIe HnpiUifl.Ul 
1 ipul 

. 	 .. 
Nwnàt de ti1u L 

r 	1OdI 	A t(Jt1lJ la ii 
cota. de particpare 

. .,. 	 . 

, 	 *categoriile  indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (ţitluri cle stat, certjcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi socjale în societăţj comerciale, 3) împrumu ţuri acQrdate în numc personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care îHsuniate dep ăşesc ecbivalentul a 5.000 de euro pe 
an; 

-_ 

... . 
NOTA: 
Se vor deciara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii  einise în beneficiul unui ter ţ, bunuri aebizi ţionatc îu sistem leasing ş i alte 

.cuienca buuuri, dae ă  va1oarea îUsumatâ a tuturor aeestora depăşeşte  5.000 cie euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclu ş iv pasivele fînaneiare acurnulate în str ăinătate. 

Creclitor 	 Cqntrac1it Îji jti ţ il 	 C(fl ţ  la 	 Vi1oirv 

-- 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoaiie, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, eompanii/societăţi naţionale sau 
instituţii publiee româiieşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, deeontări cle cbeltuieli, altele decât 
eele ale angajtoru!ui, a cror valoare ind ividual ă  depăşeşte  500 de curo* 

Ciue a realizatvenitul 	Sursa 	enitu1ui 1iu1pIt ţ/ObiC4.tH1 

ic veult 
flIiUiU1U[1 

l.l.Titular ţ . 
-.-------------------------------. 

1.2. So ţ/soţie  

13.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarcire cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încbeiat 
(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. 

. 	
i ţ 4t 

] Venituri din salarii  

1.1.Titular  

IRIMIA LENA AURORA 	U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI 	SALARIU 	 18711 

1.2. Soţ/soţie  

	

.•.--.--• 	• 	 • 

1.3.Copii  

2. Venitziri din activit ăţi iidependerne  

2.1. Ţitular  

22 Soţ/soţ ie  

3 Venztui i diii edareaolowi ţei bunurzlor  

3.1.. Ţ iţuir  

312. Soţ/sqţie  

4 Venitu,i a1in invstl ţu  
4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din jensii...: 	• 	. . 	. 	. 	 . .. 	• 	• 	• • • 

5.1. Titular  

52. .Soţ/soţ i  

6 Venztui z din actzvzt ăţ i agrzcole  

.ar  
. __ ... 	 . . 

6.2. Soţ/soţie  

5 



SÏTS11 euttti1ui 	i iiiul priatiobi.tuJ 	Volitui ilituai 
Cine t ruuliz.it cnitu 	 . 	, 

- 	 U1I1i 	I ( i 	 Ui ţ i ţQr k. 
7 1el7iturz dmpremii yz dinjourz de noroc 

7.. Titular.  

7.2.So ţ/soţie 	. 

7.3.Copii 

8. Venituri din cdte surse  

8.1.Titular  

, 	 .. 

8.2. So ţ/soţi  

8.3. Copii 	 ,.. 	
..: 	 . 

. .Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
aracţeru1 incornplet aI datelor rnen ţionatc,  

. 	• 	Data completării 	 .e.. t a 
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&o ( 

DECLARATIV,  DE INTERE$E 

IRIIA E LENA 	 , vnd •p ţi 
de 	11?FRENT IE SECALHAŢ1 	la 	-LjfeA,Te MUNCPUL TJCUC 
CNP 	00717 1705 	, 	 ŞTR. A. RUŞ Q N. 2 UL.VLA R4 

cu şcnd prevederile art, 32, 6 din Codul penal privil 	uJ în de araţii, deiar pç propria spder: 

L 	 ale,)ii/oc1.t ţ1naţionk, jii 	ţii. t_t.Jit, grupuri 1t_ 
inIereecon.nu., 	l €(. UIH 1 mefq i)t UÎII iO1I i ţ ii l.tI ţ  ă  II1 	tJ ,1 ţ i. >t 	lll/ tIi flt_.1j t_t ti lne[lt 1t_ 

r 	 T 	 Nr de parţ l 	 a . 	 itat. 	
Calitatea detinutâ. 	soia1e sau 	părţilor sociale 

- denurrirea ş 1 adresa 

. 	 (J 	itnibru iit 	iri;inuk 	lt 	i;litliiC.it_. 	11fliiii tilrt Ş i Cilljii( 	ilc 	i;Cj ţ iiir Ci.i)i I1LIC. .i. 

ivi1or 	itoii:c,pe. ale C.ititl)lltjiIliF 	 itiJU, 	l. ilv iiiliiii ţ iilur (42 c ţ ht. alv 	pipui il(;F &ie ir 

	

CI1OIt1 if,idaţ ior ori 	 Ie: 	- 

Unii.tea 	 . 	. 
. 	 Calitatea de ţ inuta 	Va.lQarea bcrieciiJnr 

- denurntrea ş 1 adresa - 

---- ------- -...-..--.. *----.- __-___ 

3 ca1ttatad 	 acliulasocia ulor r siil.  

------------------------------------------ -------,--- - 

C41itatea de rneibruîn ot int_1t_ lt_ conducorc, aibniffistrarci • ontitl, i t_tribuit. Sail n.i .tt ibttlt 

Îicadrut ptrt 	litit_. 

4.1.  

5 Contra..ti, in1usiv ee1 de asiste ă  juridic, cou.u1tax ţ t jnridca, consultau ţă  ş i ivi1e, ol ţujute oi i f1ate 
în des ulare în tinpul eer ţitării funcţnloi, inuudatJor sau deinnit ţilor publiee finiiiţate de Ia bugetul de 
stat, loa1 şi din fonduri externe ori încheiate cu ociet ţs eQnlercIaJe eu captaJ de stat sau unde tttu1 cste 
acţionar u1aJor1tr/nInoi itai  

	

1nsa 	Pi..... prin 	. 	Data 	 Valoi•. 
5,1 Beneiciildecoitiact :ni.jne1e, 	 Tipui 	. .. 	Duiita 

. 	 conţicţ nta 	(area Ţo5t 	. 	in.. eierii 	, 	- a 
pie1edumin. şiad,. 	 oni....iui 	 coni 

	

, 	nctu1ui 	r,iii 
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admsa 

Ruç~- 	il  ~~ twwuuî .  

Societ ţi cQmePnă fiz ă  
autodza 	rni1ia1Cbineţe 

iate, sie ăţi 
civi le. 	sau societă* civile 

	

c. 	 _- 
ţii 

Prin rude de gridul I se înţe1ee  părinţi pe linie gscend.pntâ ş i copii p 	dndentă . 
Se vQr diara ţine1e, denmirea şi adrea benficiaru!ui de contrat 	prin ca1itata de ţinută, tiţu1ru1, 

sQţţil/şoţia i rud1e de radu1 I obţin conţracte, aş  cum sunt detiniţe Îa punc ţul 5. Nţi se declară 	ritte1 
ocietăţi1or c9rnerci1e pe ac ţuni 1a eare deQlarantul înpre ţ lnă  çu soţul/sQţla Ş 1 rudele degradul I e ţin rnai p ţiţln de 

5% din capitalul soeial aJ şocleţăţ ij,  indiferent de rnQduJ de dobândire a ac ţjunilor 

Prezcnta declara ţie cQnstituic act public şi r şpund potrivit legii penalc pentru inexacţittea sau 
caractcrul ineoinplct al (..atelQr ipen ţionate. 

Data coinpletării 

, . . . 
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