
DECLARAŢIE DE AVERE 

	el-  ///,, oj ~-, 2 1 Y, f 

Subsemnatul!Subsemnata, 	MARIN IULIAN FLORINEL 	 , având funcţia 
de SEF SERVICIU VENITURI 	Ia U.A.T.MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	1750918173164 	, domiciliul Localitatea Tecuci, str. Tecuciul Nou nr.1, judetul 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 t ări. 

\Jr t 	iu ion 
. 

( 	ittori nuI 

tiubndrii upi il 	ţ  
(otu- 

 partv 
JImJul (JC 

do.b...:n.ir..v  

Titul 	i ul 

Str. Calugareni nr.32 3 2010 974 m.p. 2/24 
Certificat de 

mostenitor nr. 
98 din2OlO  

indiviziune 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă  se af[ă  în circuitul civil. 

*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. 

2. Clădiri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t ări. 

Adresa 	iu ion ( 	itcor ii 
\iiui 

.. 

Joba ntai n 
upr if i ţ  i 

(_ ot i- 
p ii tt 

MoJul J. 
Jobandire  

Ti u1 ti uI 

Str. Calugareni nr.32 . Marin Aurel 
Certificat de Fuica Violeta 

2 2010 74 2/24 .mostenitor nr. Marin Vasilica 
98 din 2010 Marin Cornel 

Marin_Iulian F 
* 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 
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1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

atu 1 ţ rci ir. dc buci ţ i iiutde tbric ţ i todu1 dc dobând i.re  

CUMPARARE Autoturism Opel Astra G 1 2001 

Autoturism Opel Astra H 1 2007 CUMPARARE 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, 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 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. 

1)ccricrc uniri 	 nu1 dohândirii 	 Vi1orct cNlina( 

- 	 I 	 - 	 - 

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 Iuni 

tui 	biinuliii 
- . int rainat 

l) tt t 
.. instraina rii 

Pro tn i i iti c . 	i i 	- 
.. in 11 raiiiat 

Foi m 
. 	.. 

ntriunarii 
aluarca 

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 : 
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Se vor declara inclusiv cele af[ate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate. 

ntitu ţi cii•c adiniaaistreazi 	
Eipiil 	Va1jut.i•ieschi în anul tc Şi idrci 	esteia 	 - 	

- 

oll!alotre li ş i 

*categoriile  indicate 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. Plasanaente, investi ţii directe şi îinprumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a 
tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

1niitent titlu/socicti(ca îi1 carc persoiva estc 
...,. 	. 

icţionar sau asociat/beut.ficiar de uuprurnut 
. 	, 

Tiput 
Nurn ă r dc litluril 

. 	. 
 .o(a d. p ti ticipari 

. 
a1oarct totaIt l 	ti 

*Categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cert/icate, 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 

................................. ........ ........ ......::::::::::::::::: ... 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af[ate în str ăinătate. 

V. Datorii 
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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 dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii 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* 

( inc a reila,i1 venitul 

- 	-
sursa vcnitului: 

nuLucic, adrca.. 

Scrviciul prctt!Obiectu1 

gcrat)r d.cni 

Venilul inutI 

il1cast 

1.1.Titular - - - 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi lratqţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi 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. 

( lnc :i tcilii:i1 vcnit u I 

	

vcnitului: 	 crviciu1 pretit!Ubivctul 

n uiiiik 	idi 	i 	 enera(ol d€ 	€iiil 

	

Vcnitu 	n 

	

l 	u:1 

in 	i 	it 
1 Venituri din salaru 

1. 1. Titular Marin Iulian Florinel UAT-Municipiul Tecuci Salariu 38.794 

4 



1 .2. So ţ/soţie 	- 	 - 	 - 	 - 

1.3.Copii 	- 	 - 	 - 	 - 

2. Venituri d/n aciivit ăţi independente 	 . 	 . 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie 	 - 	 - 	 - 

3 Venituri din cedarea folosinţei bunui iloi 

3.1.Titular 	 - 	 - 	 - 

3.2. Soţ/soţie 	 - 	 - 	 - 

4 Venituri din investi ţii 

4.1.Titular 	 - 	 - 	 - 

4.2. Soţ/soţie 	 - 	 - 	 - 

5 Venituri dinpensii  

5.1.Titular 	 - 	 - 	 - 

5.2. Soţ/soţie 	 - 	 - 	 - 

6 Venituri din activităţi agi icole 

6.1.Titular 	 - 	 - 	 - 

6.2. Soţ/soţie 	 - 	 - 	 - 

(,inc a realiiat vcnitul 
Sursa vciiitului: 	Scrviciul prcstat/obiectiil 	Vcnitul anual 

u ni c, ad resa 	 cii cra to r dc vcn it 	in casat 

, 71. Venituri dinpremu şi 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 	 - 	 - 	 - 
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Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

11 mai 2018 	 .. 7 
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2c/ ~ • OÇD .  &o 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, 	MARIN IULIAN FLORINEL 	 , având funcţia 
de SEF SERVICIU VENITURI 	la U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	1750918173164 	, domiciliul Localitatea Tecuci, str.Tecuciul Nou nr. 1, 
Judetul Galati 

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

1. ..\social siU acţioaiai li societăţi conicrcialc, companii/socictăţi naţionale, istituii tIc crcdil, rupuri : t 
intcrcs ccouonlic. J)iC1 rn ş i nicmbru îu asocia ţii, fund 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

a ţ ii sau altc organiza ţiineguvcrninienta1e: 
Nr. de părţi 	Valoarea totală  

. Calitatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 
 .

m  de acţiu 	şi/sau a acţiunilo 

l.4.......4- ....-. 	.-J .-..... .-.....1......... 	 ,.......4-....rsl 

i (.IIloI 	i UtOilOfli( 	ile eoinp iniili ă r!sot.it. tî ţ iloi 	11 itiofl 11( 	114. 	iititutiiloj 	(ie Li (.(llt 	iit. 	11 J)UJ 1101 	(1e intt. i 

(..t.OflOJUi4.. 	aI( 	iso.I iliiloi 	, ni funl.la(lilot oi i 	ik a1tr ot 	inu i ţii nt.ti_t.rn iiri.nt tl  

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

- 2.1 ......  - - 

.3. (.ai.itatea de iii.iiil)rU În Ci(1 ruta•so.iaţiilor pr )lcsionale şilsau siiuicai c - 	 • - ______ 

l 3.1......MEMBRU AL SINDICATULUI DEMOCRATIC AL BUGETARILOR DN ROMANIA 

.t 	( tlit itt.a dl. ifll.flibi U lfl 4)1 .!.11J( 1( (1( (1)fl(.IUL(i t. 	idiiIiflISlI 11 t. 51 t.()Iiti oI 	i t.trll)ultt. s iu nt.i .ti ibuii 

ţ in u t.in . «I ru I p i 1 tl(1 t. loi 1)()lltict. l u ui. ţ ii (l(. ţ inutasidt. n u in i ia p irtidului polJtll. 
4.1 	 - 

( ontia.t., In4jus1 ..lt. de isisteii ţ  JurJdI4. l t.onu1tant juridic, consu1tan ţ  şi C1 ile ohţiniite oi i afla 
111 dei titii t. în tJmpul t.t.i t.itîi ii furtc ţiilor, in indatelor sau demnităţiloi publice fin int it. (ie l t J)uetu1 
stat, local i din fonduri ctcrnc ori înc.h.iate cu societăţi coiii erciale cu capital de stat saii uiulc statul es 
acţiona.r ..majorita.rlinino rittr:  

Instita 	Proœâmprin 	
L 

5.1 Benellciatul de cont numele, 	conàucbrËL 	c= afost 	Tipul 	... 	 Dita 

prenua-iele/denwnàœ j adresa 	 denumiia şi 	încidinţat 	contn1ui 	 contnictrilui  ootÉractuit 
adusa 	contnicti 
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Titular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rnde de gtdI a1e1iani1ui 

S<xe14 comeiia1e/Peisoană fizică  
aa/AsociaţiimiJia1e/Cabinete 
individuale, cbinete asociate, societ ăţi 
civi1epnfesiona1eusociet ăţicivi1e 
profésionale cu mTundeve ]imitatăcare 
des1 şoaIpIDfesiade avocat/Cganiza ţii 
neguvele/Fundaţii/AsociaţiiZ  

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 şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia si rudele de gradul I 
deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Ser 

11 mai 2018 
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