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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	NEDELCU BEATRICE CRISTINA 	 , având funcţia 
de CONSILIER SUPERIOR 	 Ia U.A.T.MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2680701173234 	, domiciliul Localitatea Tecuci, str.Bradului, nr. 1.et.3,ap.54 
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 familieseîn ţelege soţul/soţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t ări. 

. ;\ircsa sau zoiii 
: 	• 	 . 	

. 

Cateoria 
An ul 

. 	 .. 

dob:andirii  

: 	 • Suprafa ţa 
(oti- 
partc 

IO(I i1 (i 
(l 

.... 	 . 	 . 

Dj3andire  

. i itiihirul 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  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 ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte t ări. 

Adresa sau tutii 
. 

- 

 ( 	tiriv 
dob.indirii 

Suprafaţa 
• 

(ota- 
parte 

Modul de - 

: 

doban clare 
Titularul 

Tecuci apartament 2012 21,00 mp 1/1 cumparare Nedelcu Costache 

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  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 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 înmatricul ării, potrivit legii 

Natuia 

Autoturism 

Marc 

VOLKSWAGEN 

N 	(le bucăţ i 	Anuldefabricalle 

1 	 2015 

Modul de dobiiidir& 

CUMPARARE 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  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. 

l)ccrieFe uiiir ă 	 AnuI dobândirii 	 111-c1 estiniit 

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

aura bunuliii 
instrainat 

l)ata 
iii1i ăănaru 

Icriiia cătrc carcs,i 
.• instiaini1 

Forimi 
instrainarii 

Iv. Active financiare 
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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 ş i alte 

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

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

(reditor 	 (2ntractat în anul 	Scadent la 	 Vihare 

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 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro * 

Cine 	i i i.ahz 	ciiini1 
i 	i N i.nitului 

nutnele, adresa 
er iciu l pi i.tit/Obietu1 

generator de venit 
Veiiiiul anual  

iiieasat 

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 

vii. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 
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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 : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

Insti(u ţia care admiuistruz ă  Tipi 
.. 	..... ş i.a1resa aţesei  VaJut l)cuhi 	îl] 	iiHll ld/valuirc li ii 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (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. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitent titlu/socicia tea îii cae persoana ste 
ac ţionar sau asociat/bencficiar de împrurnut 

! Niim ă r de titluri/ 
l lptll ..   

U()tl dc participI 	- 
i1irci ttll 	l) i 

*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 veniturile provenite din str ă inătate. 

. 	 Sur 	vciiitului: 	erviciu1prestat/Obiectu1 	. unitul anual 
Cinc a rcalizat venitul 	•.. 	 • 	 • 	 • .........• 	• 	 ••• 	• •.. 	 •. 	 ••• 	• 	 •• ............• 	 ,. 	• 	 n1e adresa 	.•. • 	 •.generatorevenit 	• 	 inst 

]. Venituri din sala;ii 

1.1. Titular - Nedelcu Beatrice 
Cristina 

UAT-Municipiul Tecuci 
SPCLEP Tecuci 

Salariu 
Salariu  

30930 00 

1.2. Soţ/soţie — Nedelcu Costache Klaus SRL Salariu 18000,00 

1.3.Copii- - - - 

2. Venituri din activit ăţi independente  

2.1.Titular - - - 

2.2. Soţ/soţie - - - 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

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 activit ăţ i agricole  

6.1.Titular - - - 

6.2. Soţ/soţie - - - 

Sursa venitti: 	• . 

Cine a realizat venitul 	• 	
......... .. 

Serviciul presat/obiectul 
geiierator de vent 

Venitul anu1 
.. 	încasat 

1 7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc 	 • • 



7.1.Titular 	 - 	 - 	 - 

7.2. So ţlsoţie 	 - 	 - 	 - 

7.3.Copii 	 - 	 - 	 - 

8. Venituri diii alte surse  

8.1.Tituar 	 - 	 - 	 - 

8.2. So ţlsoţ ie 	 - 	 - 	 - 

8.3.Copii 	 - 	 - 	 - 

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

Data completării 	 Semnătura 

.. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	NEDELCU BEATRICE CRISTINA 	 , având funcţia 
de CONSILIER SUPERIOR 	la U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2680701173234 	, domiciliul Localitatea Tecuci, str.Bradului, nr.1, et.3, ap.54 
Judetul Galati 

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

[Toc1at sati ze ţionr ia societăţ i come.ze.iale con 	ii/societâji I ţiona1e., in 	iiiÎe credit ,  gruptivi di 
interes cconotnic, precuni ş i meiabru În asocia ţii, funda ţii sau alte organiza ţiiguvernamentaIe: 	- 

Uriitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinuta 

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . de acţluni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 
. 	 . ş i!sau a ac ţiunilor 

2. Calitatci de ineni hru în organeie (1c cunducere, 	i(1 m iiiistrare si coutrol alc SOCiCt1I ilor cumcrciilc, ak 
i e.nloi au tonorne, ak coiiipannlor/soiita ţ i1or na ţioziali, ale iiistitu ţuior de eredit, ille gz u pu r ilor de lnti t i. s 
iconoinic,aleasocla ţ iLloz sau funda ţ izlor oti ile altor oiganiiatii neguernainenta1c 	- 

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

- 2.1 ......  - - 

3 . Ca1itatCadc .iiin:bruîflCitdru..aocia ţiilor p.•o.fesion.a:Ie şi/sausin ..ical c 

3.1......MEMBRU AL SINDICATULUI DEMOCRATIC AL BUGETARILOR DIN ROMANIA 

4. Caiitatei (lc nieinbru în organek du ci i iid.ucere, administra ru si c introl, rctribu.it . 	 zu neretribuite 
(letinute în cadrtil nartidelor n()Iltice functia detlniită  si denuinn ea nai ti(Inlui DulltK 
4.1 	 - 

SContiacte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică, consultantă  juizclică, consultinţă  şi ci lle, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercităru funcţiilor, maudatelor sau demiait ăţ ilor publice finazaţate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri eterne ori încheiate cu societ ăţi e.onaerciale cti capital de stat sau unde statul este 
acţionai ziiajoritar/iainoritar 
5.1 Bieciaru1 de contzact numele, 
pe1e/duiia şiadisa 

Instia 
contiactantă  

Pedprin 
catafost 

Tipul 
contzactu!ui 

Data 
încheierii 

Duiata 
coniiactijlui 

Va1oaia 
totalăa 
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denuniia şi încidinţat conctu1ui conti1ui 
adresa conùactul  

Ti1ar 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rude degîadul 1 11  aletitularului 

Socictăţi come/Peroană izică  
auiorizată/Asociaţii imi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabeteasociale, socictăţi 
cieprufesiona1esausociet ăţicivi1e - - - - - - 

piofesionale cuiăspundere limitatăcare 
desarăprufesiadeavocat/caniza ţii 
nevemamenta1e!Fundaţii/Asocia 

D Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i 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 

.. QL.. 	 .......... 
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