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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, 	MUNTEAN LILIANA- GABRIELA 	 , având func ţia 
de consilier asistent 	 la UAT Municipiul TECUCI 

CNP 	2680209335012 	, domiciliul Tecuci, str.1 Dec.1918 nr.91, bI.AG 2, sc.1, ap.11 

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 în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
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 af1ă  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 şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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Tecuci, str.1 Decembrie 1918 1 2005 54 mp 1/2 c v-c MUNTEAN V. 
nr.91, bl.AG2, ap.1 1 MUNTEAN L. 
Reuseni, jud. Suceava 	. 2 2013 	, 250 mp 1/2 Autoriz.constr. MUNTEAN V. 

MUNTEAN L. 



* 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 şi numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Mttira f1arci 	Nr. de bucăţ i 	Anul du fi hrici ţ iu Modul du do1iu]ire 

Autoturism DACIA 13 10 1 2003 Cumpărare 

Autoturism DACIA LOGAN 1 2006 Cumpărare 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  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 afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i 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 instituţii financiare din străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt.• (1) cont curent sau echivalente (inelusiv eard); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiii 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, dac ă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 
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*categoriile  indicate sunt.• (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, 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 pe 
an: 

NOTĂ : 
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 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. 

( rcji ţur 	 Cunt rictit în n iuil 	Scadeiit ln 	 Vi1unre 

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 
instituţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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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. 

uri 	iiituhii 
( ine 	i reiliit Nciiitul 	i. 

ii ii rnele,adresa 
iiiiiul 

. 	....... eneratordeyen .it. 
Vellitul 	uiu tl 

uicasai 
1 Venituri din alarzi 

1.1. Titular 
MUNTEAN 
LILIANAGABRIELA 

UAT Municip.Tecuci, str. 1 
Dec. 1 9 1 8 .nr.66 

Salariat 1 755 1 

1.2. Soţ/soţie  

M1JNTEAN VASILE U.M 1470 Focsani Salariat Confidential 

1.3. Copii  

MUNTEAN DORIAN-GABRIEL Alocatie 1008 

2 Venzturi din activit ăţ i zndependente  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3 Venitui z din cedareafolosznţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie  

4 Venzturz din investi ţii  

4.1. Titular 

MUNTEAN 
L ILIANAGABRIELA 

. 
Engie Romania 60 Euro  

4.2. Soţ/soţie  

5 	enzturi dinpenszz  

5.1. Titular 	 . 

5.2. Soţ/soţie  

6 Veiiituri din activit ăţ i agncolc 

6.1. Titular . 
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6.2. Soţ/soţie 

( inc a rci1iiat enitul 	
Nùnle 	 ..., 	gierator (IC 	IĂ t 	 îlicasat  

7; Venitmîi dinprmii şi diijocuri de ,oc 	• 	• 	• 	.••:. •• •. • • 	: 	•.. .. • ....•••.. 	•.. •• 	• • 

7.1.Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8 Venrturi 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 al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 

10.05.2018 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	MUNTEAN LILIANA- GABRIELA 	 , având funcţia 
de consilier asistent 
	

la UAT Municipiul Tecuci 

CNP 	2680209335012 
	

domiciliul 	Tecuci, str.1 Dec.1918 nr.91, bl.AG2, sc.1, ap.11 

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

1 . \.sociutsuu uc ţ ionur lu s()cici ăţ i comcrciule, compinii./societăţi naţionuic, insiitu ţ ii ic» crciit, gru ptiri dej 
i.ntreccoitoqiic.preuni ş i nienibruin asocia ţ ii, fu şjda ţ ii 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

sau:alte orgaiizaţiincguvernrnenta1v: 

	

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
. 

Calitatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 
 . 	 . 	 . 	 . 

	

de acţlunl 	şi/sau a acţiunilor 
1.1......Engie România Actionar 65 1 262 Euro 

2. (ul itutcu dc inem bru în oriincic de coin.lucerc, u(lm i nistrurc si cuntrul ule socict ă tilor COfllcrCiuIc, ule 
reiilor uutononc. ulc cuinpuniilur!socict ăţ ilor iiu ţ iunule, ulc insiitul iiior (Ic crc(Iit. ule ru l)urilor iic intcrcs 
cconumic. lc» :1s()cii1iilur s:u fiirii:itiilur nri :ilu :illur  

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

2. 1...... . ______________________  

3 Calitatea de ieru:n 	ac1ru1asocia ţii1or Pr.1e  şiau  

3 .1...... 

l. 	Culituteu 	ie 	inuin bru 	în 	urunelc (ic 	con(lucere, 	uiiniii islru re 	s i 	coiitroj, 	rctribiiilc 	suu 	ncrctrjbu itc, 
(leţ1nuti îli cidru1 pai tideloi - _ pOlitice, fu nc ţ i i (lc ţ in iită  ş i denumu ea pai tidului po1iti 
4. 1...... 

5 ( outracte, inclusiv cek ik 	isiskiit 	juriiică , consuItantă  juridică , consu1tin ă 	i cri1e ul)ţlnute ori atlate 
îIl (lCrUlareîfl timpul cercit ă rii funcţiilor, mandatelorsau demnit ăţilor pullice finan ţatc de la bugctul dc 
stat luc il ş i din fondiii i c ttii nc oi i în hii itc cu socict ţ i comerciale cu capit il iic sl il s iii iinic st itul estc 
acţzoni i inajoritar/minoritar  

Dla 
5.1 Bcneiciaiu1decontit ntnne1e, 	Ii1stltU 	PdluaPflfl 	Tipul 	 Durââ 	

Va1oaia 
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adt,esa conactu1  
Titular 	. 

Soţtsoţie 	. 

Rude de gdu1 I aletitulaiului 

Societăţi comia1etPeioană iizică  
antorizată/Asociaţii IlunilialetCabinete 
individuale, cabineteas(yciate, societăţi 
civi1ep1Dfsiona1e sausocietăţi civile 
piisiona1e cu raTundew 1imitatăcat 
desf şoatisiac1e avocat/ (ganiza ţii 
neguvemameFimdaţii/Asociaţii  

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  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 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  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. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

10.05.2018 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 


