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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata MILITARU ALINA, avand functia de Consilier asistent Ia DGE - Serviciul Buget 
Contabilitate, CNP 2811005171697, domiciliul in Tecuci, str. Vasile Parvan, nr.4, cunoscând prevederile art. 
326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia 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 ţări. 

Adre'sa 	IU 1()II 1 ( 	iliuri 
tnul 

Ul)l ai it i 
(:()la- 

[) irt( 
MudiiI (1e 

(101) 111(111 
1 itul it iil 

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

*2) La Titu1ar 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 aflate în alte ţări. 

Adrüsi i 	)U /un t ( jli.ut 	i i 
Ariul 

U[)1 iI t ţ  i 
.  f1u1ul tk , 	 .. 	 2 

1 iiiilai iil 
doband i r i  pa rtc do handirc 

Tecuci, str.Vasile Parvan, nr.4 Militaru David- 
2 2011 - Actdonatie 

Asal 

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

*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul buriurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 
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11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

ri irc N r. 	.lc J)uclti Ar til tle fJrictt ie Nloultil tie d 	bindire 

Autoturism Peugeot 307 1 2005 Contract Vanzare - 

Cumparare 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii 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 află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

J)escriere smintrà 	 \11u1 (lobiI)d1rii. 	 tirci etimt ă  

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

vi bUIHIlUi 
- 	 . 

intrtin 	1 
Di1t 

- 	 .  i ţra . narii.  îjs 
lClUtfl1 citre CI rc 	-t 

-. 
iij trtiiiit  

FUrflIi 
... IlUlre 

Iv. Active financiare 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

1itittiia caic (1Iiiii1itrcazi 	.. 	 . 
Fi piil

- 	
l) al uia 	ccli i in :i u u l 	oldiva Ioa rt la zi 

şiadresa acseia  

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
eclzivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

JniiteiiI titluIocictatca în care pcioaua cte 
. 

i. ţ ioii ii 	iu 	
. 

oitIb.niIi.iai dc 	iupi tiiiiut 

. 	, 
1 iptil 

Ntiiiă r 	1c titlii ril 
. 

c()t i (11 p.trt 	
.

tpr. 

, 
aloarea totala Ia zi 

*categoriile  indicate sunt.• (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certfîcate, obligaţiunz); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
a 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul uniii ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

C rcditr ( :nntrtt în aitti l cidcnt Ii 

BCR 2015 2032 10.700 euro 

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, companiilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

- 	. 	
. 

(_. inc 	i rctli,i1 vcnit ti i tirsi vcniliilui: 
d.resa 

crvieiul prctit/(Jbicc1u1 
ge.ierator tle venit 

Vcniiul 	iiui1 

1.1.Titular - - - 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

*Se  exceptează  de la declarare 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 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. 

iiii 	vuiiituliii: 
(inc a rciliz( 	cni(ul 

servicitil prcIit!Obicctul 	Vciiilul aumil 

1 Jeniuri drn salaru 

1.1. Titular  

MILITARU ALNA UAT MUNICIPIUL TECUCI SALARIU 17.146 

1.2. Soţ/soţie  

MILITARU LUCIAN S.C.VIPGUARD SRL SALARIU 9500 

1.3. Copii  

MILITARU DAVID-ASAL BUGETUL DE STAT ALOCATIE 1008 

2 Venzturi din activit ăţi zndejendente  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituri d171 cedareajolosm ţei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 	Veniuri din 	investiţit 	. 	 .. 	. 	 . 	 . 	 ... . ........• 	• 	 . 	 .: 	 .. 	•. .:. 	• 	 •: 	 • 	 •:. 	 • 	 . 	 • 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venztui i dm penszi  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venztui i din activit ăţ i agi zcole 

6.1.Titular  

6.2. Soţ/soţie 	 • ____________________________ • ______________ 
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erviciu1 prestat/obiecul
gneratQrdevenit.  [~ ,eIîncasa t 

7 Veniiun dinpremii şz dinjocui i de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8 Veni/urz dzn alte surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

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

Data coznpletării 
	

emnătura 

18.04.2018 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, 	 MILITARU ALINA 
	

având funcţia 
de Consilier asistent 
	

la DGE-Serviciul Buget Contabilitate 

CNP 	2811005171697 
	

domiciliul Tecuci, str. Vasile Parvan, nr.4 

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

J 1. ASOCjUt stu UclioiiUr 1l societ ăţ i couierciUle. C0fli1))I1 ii/s()cici ăţ i nU ţ ioIiUle, iiisli(ti ţ ii tle crcdit, grti pii ri Je 
nteres ecioniic, pi-ecuin ş i nicnihru în Usociaţii,fundaţii 

Unitatea 
. 

- denumirea şi adresa - 

sau altc orgiHiz ţi•_neguverliamentale: 
Valoarea total ă  a 

_. 	
.lor sociale parţi 

ş i/sau a acţiunilor 

. 	. 	. 
Calitatea de ţinuta 

Nr. de părţi 
. 

sociale sau 
 

de acţiuni 

2. CJitilcU (ie menibru Î!I orgincic tic conducerc, administrare 	i control Ule sociel ăţ ilor conJcrciUlc, alc 
regiilor atitononie, UlC COUli iilor/socict ăţ ilor natioui1c, ale institti ţ iilor (1c crc(lit, ale gruj)urilor Jc iiltcres 

oaka•ia ţii1or au fuujla ţiilor ori ă  lc U]tor organizi ţiincg uvcriiain e n 1 ă  le: 
Unitatea 	

Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1...... 

3. Calitalea de membi - u îil c-iJru1 Usocia ţ.iir profcsionale ş ilsau sindicale 	 - 

._ 

elc 	tle 	conducerc, 	UiiliTi istraru 	i 	control, 	i-cti-i[)ti ile 	si u 	iicretrihuile, l. 	(ili[atea 	du 	iiiein bru 	în 	orgUn 	 (l 
L1iniiti iii (a(li til P 	tidilor pOlI(I((. 	funl ţ l lJ(.. ţ ifllltă  51 Jiiitiiiiiic i P 11 tl(lUltil polItIl 

4. 1  

5 Contracte, inclusi 	1111 Je asisten ţă  jui icliii 	ioiistaltantă  juridacă , consultauţă  ş i civile. uJ) ţ lIiutL 01 i aflat 
în deriilare în tlInj)ul ciiriită rii funcţă iioi 	tli itI(I itelor sau deinnităţilot ptiblace finaii ţate di l i l)tletu1 di 
stat 	1i J1 51 (1111 loiidui i lxterne ori îiiclici Jt( iu sucieta ţi comcrciali ltl 1 i ţ )ltaI (11 sl il s )li tiii(11 s( i ul estl 
Uc ţ ionUr majoritar/IninoritUr: 	 • : 	 . ------ . . . 	 - 
5.1 Beneticiatijl de contaact numele, 	1nsa 	hocedumptin 	Tîpul 	Da 	T Duta 	Va1oara 

	

contiaclantă: 	carafost 	contiactului 	încheierii 	contiactului 	tita1ăa 
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dumiia şi înctdinţat contntu1ui contn1i1ui 
adresa  corÉucùà  

Titular 	. 

Sosoţie 	. 

Rude degjadul f aletitulanilui 

Societăţi comeia1e/Petoană1izică  
auto ă/AsociaţiimiJia1etCabinete 
individuale, cabinee asociate, societăţi 
civi1ep1D1iora1esausoci ăţicivi1e  
pn)1siona1e cu rspundete 1imitatăcai 
d şoa1p1Disiade avocat/ Cjiniza ţii 
neguvem1e/Fundaţii/Asociaţii  

D Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  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 definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia si rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 	 5emnâtura 

18.04.2018 	 ......... e~~ ........... 
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