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PECLAPt,ATIF4 DE AVER 

Sbnintii/Subseii. uata, 	Perianu Silvia 	 , având funeţia 
dç Consilicr 	 la U.A.Tn uieipiul Tceuci 

CNP 	282041610011 	, domieiiiul Galati, Str, Traiau Vuia, ur. 31, bl. Z8, ap. 7, Jud GaIati 
cunoseând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în dec1ara ţii, declar pe prQprie r ăspundere 
că  împreună  Cu famiiia de ţin următoarele; 

1) Prin farnihe se în ţelege soţul/soţia  şi copiii aflaţi îri între ţinerca acestQla 

L Bunnri imobile 

1.Trenuri 
NOT Ă : 
Se vr declara in1usiv c1c f1ate în altc ţări. 

. 	 ..... 

-• . 	 :•.••.• 	 -. 	 Anul 	 1ou1 	e 
Adresa sau zoiia 	C ate.,(;I 	 i ţ 	 1 u1 u 

dQbandr ă pttt 

* Categoriile indicate sunt; (1) agricol; (2) forcstier; (3) intravilan; (4) luciu dc ap ă; (5) alte categorii de tcrcnuri 
extravilane, dacă  se aflâ în eircuitul c ivil. 

*2) La Titular sc men ţionează , în cazul bunurilor proprii, numcle proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul biinuriIor îri coproprietate, cota-parte ş i numcle coproprictarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vQr dcclara inc1uiv cele aflate în alte ţări. 

Adrea sau zoua (tgui 
u1 

-. Supi 1a ţa 
C uti- 

500/Q 

it1obndue 
MO(lUI 	1 1 iiuh-u uI 

U%1 crianu 1onu 
50%Perianu 
Silvia 

Galaţi, Iraian Vuia 31, Z8, 7 

. 

1 2012 70 rnp Curnparare 

1 



* Categoriile indiate sunt: (1) apartament; (2) caş . de 1Quit; (3) cas de vac,n ţă ; (4)  spaţii comer.1e/d 
producţie, 

2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titulaiul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cau1 bunurilor în eoproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Buuuri mobile 
1 Autovehicule/autoturismc, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iabturi şi alte mijloace de transport 

carc sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Ntura 	 Mai 	IN lJ 1e ăţ i  Aiu1 de fabiicaţ ie 	Iodul J d1nJu 

2. Runuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
uumismatieă, obiecte eare fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a e ărQr valQare 
însurnat dcpăşete 5.000 de euro 

NQT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, inefférent dacâ ele se af1ă  sau nu pe teritoriul Romniei 

Ia momnţu1 delarrii. 

•..•.•.. :. :• 	
. 	 modiii 	 V1uru etflitt 

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ulţimele 12 luni 

Natuta bunului 
. instrainat. 

Data 
•..in 

Pecsoana  

u ţranaţ•. ___________________ _____ 



V. Active finan ciare 

1. CQfltUri Şi depQzite bancare, fonduri de invest ţii, forme eehivalen ţe de eeonQ ănisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5OOO cJe euro 

NOT Ă : 
Se vor deelara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii finaneiare din străinătate. 

tiţţi..ae adnist 
ş i adrea accsteia 

Tipul 	sclsuu1 

*Categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau ecIivcilente (inclus iv card); (2)  dpozit bczncar sau 
ecluva Ţenie (3) fonduri de investz ţii sau eclnvalen ţe znclusiv fonduri pnvczte de pcnsiz sau alte sistenze cu 
acuzmilcire (şe vor declara cele aferente anuluiJscal  anterior)., 

, Plasaăn ente, investi ţii directe şi împrurnuturi acordate, dacă  valQarea de pia ţă  însuu. ată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NQT Ă : 
Se vor dc1ara inclusiv investiţiile ş i participările în străinătate. 

tit1% 	îu care per ana este 	 Nuuiă r de titluril 
Tpu1 	 a 	I Ia L1 loarea to 

	

IOUaI sa aso tJbeiifiei,at de împruinut 	 cota de pai t,eipar 

*caţegoriile  indicate svnt: (1) Izdrtii de valoare deţinutc (titiuri de stat, certjicate, obligaţiwi), (2) 
acţiuni sau părţi socialc în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume personal 
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3. AJte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşese ecbivaJentul a 5.000 de euro pe 
au; 
. Nu este cazul 

Se yor deciara inclusiv cele afiate în str ăintate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii eniise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achazaţaonate  în sastem leasing şa alte 

aseinenea bunuri, dac ă  valoarea însum ată  a tuturor aeestora depăş eşte 5.000 de euro 

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

Creditor Conta actat în aiaul Scadnt 1i 	 Valoare 

Raiffeisen Bank 2006 2026 51479 CHF 

CECBank 2012 2039 152000RCN 

VL Cadouri, servicii sau avantaje prirnite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă ,  din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coinercaale, regai autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţia publace româneşta  sau stră ine, inclusiv burse, creda ţe, garanţia, decontări de cheltuaeli, altele decât 
cele ale augajatorului, a eror valoare individual ă  depăşete  500 de euro* 

sursa vcnitului 
Cine a realazat venitul .. 	•..•. 	

. 	 .. 	 . 	 , rniinc.le, ares 
aaul pietat/Ohiectia1 

geuerator,..enit 
h1ul aiiu iI 

. 

1.1. Titular 

- 

1.2. Soţ/oţ ie  

1.3.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi traiaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 
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VII. Venituri ale  decJara»tului şi ale meIuri1Qr săi de fainiJie realizate în u!tlinul an fiseal înc1eiat 
(potrlvlt art  61  chn Legea nr, 227/2015 privind Codul fiseal, eu modificăr1e şi cornp1etri1e ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor deelara iriclusiv veniturile provenite din strâinàtate. 

Sursa ven!tnIin 	1 Servciul pretat!ObieLtu! 	VLIlitUl anu 11 
Ci»e a reahat 	enitu 

uumete, adresi 	 geierator de 	eit 	 sat 

1 	Venituri din 	alarii 	•: 	
: 	 . 	 . 	 . 	 . 	 • 	 . 

1 1 	Titular Perianu Sllvla U A t Municipiul Tecuci Salaiiu-  Consilier piincipal 20639 RON 

1,2. Soţ  Perianu Ionut Alexandru S.0 Arabesque S.A. Salariu 57818 RON 

1.3.Copii  

2Venztrri dzn activtt ţz zndependente  

2.1. Tiţular  

Soţ!soţie  

3 Venzturi din cedareafolozn )tez bunurzlor  

3.1, Titular  

3.2. Soţ!soţie  

, 	Venituri din iflves(iii 	. 	 . 	 .. 	 . 	 . 	
• 

4.1. Titulnr  

4.2, Soţ/şQţie  

5. Venztw i dznpensii  

5.1. Titulnr  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituîi din activit ăji agricoie  

6,1.Titulnr  

6.2. Soţ/soţie  
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Cinc a rea!izat venit 	
ervieinl estat/ohicu 	n enjttl aual 

- 	 Nuiie% 	 generator dc ezut 	încat 
!. Venituri dm prmii i:dinjocuri de noroc • 	. 

7.1. Titular 

7.2. Soţlsoţ i 

7.3. Copii 

8. Venjturi din alte surse 	• 	. 	. 	. .. 	 . 	 • : 	• 	. • . 	. . 
8.1. Titular  

82. So ţlsoţie 

8,3. Copii Prianu Sbas ţian 	 Alocatie 	l 	1008 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
4racteru1 incornplet al datelor men ţionate. 

Data eornpletării 	 Sem4r- 
15.05.2018 

t,, 
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ţ ol / 	O 	o( 

DECJARAŢIE )E .NTERESE 

	

Sulsemnatul/Ssemua ţa, 	ierinu V. Silvia , avnd fune ţia 
de ConsiJier 	 la U.AJ, Muiicipiu1 Teei i 

CNP 	282046170O1i 	, domiciliui Gaiati, 5 ţi Trian Vuia, Nr31, bI. Z8, p, 7, Jud Galati 

uuoscud prevetriJe art, 1292 i,.iu Cod ffl penal prirint Ialsui în dee1r ţii, derlar pe propria r ăspunere: 

1 A,ociat sau ac ţiouar la soieţaţ i comer.te, 	i/oieta ţ i t ţ  oiik, 	,tiu ţu de  
iu ţer ___eoniuie, preu» ş i 

Unitalea 	
Nr. de pi 	Va.IQIrop tO1. 

CJiţatea deţînutâ 	sociale sau 	p.rti1or sociale 
denumirea şi dresa - 

	

________ 	le ţ • 	ş1Is,u 	ţuriilor 
1 1 	Consult Asi Hi,t SRL Galati 	 Asociat unic 	20 	200 RON 

. Ualitav 	dc nic;ubiu îii waiiu!i: J ţ . 	iidtivvt v. 	i jiij iitii rt. Ş l ci!Illr,I ilv ucjettilr ci,iiivrciil, 	lt 

rcii ătr i -  iQfloI1IC, :ile 	:i i: niilnr 	icic1i ţ  11 r ii;il it iiii iv. :dv iii*i il iil i !nr .lv civlit, ale grupurilorde i ;i 

II 	USOciH!l!iF 	l!llltht!li(.r 	i•i 	 ili 	•i.i.:IiiiI :i: 

	

ţ  jl1 	tlC 	
l ititcI lc ţ inu 	 b1ii i 

- 	. 	• 	- i.JiiUfli liC1 ,i LtLItCi - - 

2, l........( nsplt Asig l Ipt SRL 	luti 	 \dniini.trtoi 

3.1..... 

4.1...... 

în oige.J•de couduecrc, a inistrare şi contro ă , retrîbuite sau neretribuit, 
iuinre uartitlulus poltic 

. Uontracte. inclusiv e 	aseten ţă  juridică , coNsultanI 	i ei ilV. i!t ţ iniilv iii i llatc îIl dvrii Liru  
cxcrcită rii tiinc ţiiloi, iiii iitjatclnr NUU tiefl1flităţ ilor j iflhlku fiNU.Ii ţ :i  iv ilv l;i bI!getill dv ti(. l(jCl l i ( l il) londiiri 

externc ori înehciatv cii soict ţ i cornerciaie eu capit:il iv 	1I 	iu und. 	stttul uste ieionar 

l [3cncliciuul deuoniju.i: nt.HT1CIC, 	 liiiituijalVi1ilU piin 	Tiţ iil 	l 	l ) iit 	Duitit 
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confltă  aafqst coni.1ui încheiei conùeLdm tu ăa 
denUma Şi încdinţ t eontiBctului  cntnctului 

adrm cc1  
Titular 	. 

Soţ/s ţie 	. 

Sccietăţi eornia1e/Pesoană zieă  
autorată/Aşociaţii 	iiale/Cabinete 
mdividuale 	scciet ţi 
civi  
pifesionaie cu râspur*m lirnilat ă care 
ds şcpafsiade avocW Otuizaţi 

Prin rude de grdul !se înţelege părinţi pe linie as-cendent.â şi copii pe linie de şeendentă . 
2)  Se VOr deel.ra nurnele, denumirea ş i adresa beneficiru1ui de eontraGt unde, prin calita ţea deţinută , ţitu1aul, 

soţ 1lsoţia 5i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa eurn sunt dfînite la puntu1 5. 

Prezcn ţa declaraţie eonstituie act public ş i rspund pQtrivit Iegii penale pcntru inexaetitatea saU 
raeterul i cotnplet 41 datclQr inen ţionatc. 

Data coinpletării 
	

SemntÂra 
15.O5,2O1 
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