DECLARAŢIE DE AVERE

, având funcţia
SocIU VICTORIA
la Compartimentul administrare baza de date

Subsemnatul/Subsemnata,
de Consilier superior

domiciliul Str. M. Kogalniceanu nr. 58, Tecuci, jud. Galati

2610226214631

CNP

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu fami1ia1 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
Adresa

ii
.

Aiiul
...
dobandzri

.

(iteri

oni
.

Com.Jilavele, jud.Ialomita
Com. Margineni
jud.Bacau

.

,

ipriifii

Cotatarte

Motitil de
.

l

dobandire

agricol

2005

6 ha

1/2

cumparare

i ntravilan

2010

1800 mp

1/2

mostenire

.
ittihirul

Sociu Florin (1/2)
.
.
Sociu Victona (1/2)
Sociu Florin (1/2)
Sociu Maria (1/2)

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se af1 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 eoproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor deelara inclusiv cele af1ate în alte ţări.
1ict iii ioiit
Com.Margineni jud.Bacau

(

teorit
2

:\niil
...
(ibfl(1itJi

tl

2010

1

pri1i

(lijt

T ţ 1O(ltI1 (IC
1biiidire

88

1/2

mostenire

.

,

1

i(uhirul

Sociu Florin (1/2)
.
Sociu Maria (1/2)

* Categoriile indicate sunt: (l) 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 bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natu ra
autoturism

t1arca

N r. lu i)uc ţ i

Volkswagen

1

fl 111

dv fabricaiie

1u1u1 de dobiidiru
cumparare

1998

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, 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 c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se af1 ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
l)ecriere sinuarà

I

A11111

Valoarua vtiinati

(11)alldirii1

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 Iuni
1)ata

Natu ra hun uhi i
.

rastrainat

,

•

..

iristi auiarii

lvroaua ci rv
,

Ca ru

instrainat

2

-a

Eornia

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozite baiicare, 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
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii f1nanciare din str ăinătate.
l n1itucaru (l n)iuistreazi
ş a(1 rtacefvia

l)ccbi în ati uI

T1

)i(1lVIO1lC

la ii

*categoriile indicate sunt: (1) cont curent sav echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate.
linitet1 titIl]iCiettea în carc persoana cslc
1( ţ lunal aii suciat/benefici iiii 1m1)rumut

1

.

IpÎI 1

.

um Ă r dc ti1uri/
. .
(Ot Id( p it tl&Ă piI(

aloarca totala Ia ii

*categoriile indicate sunt.• (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certtîcate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui 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.
Ci(lei1t

(_ontrictit îii amil

( re ţ Iitor

1I

ViIurv

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 străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
(

inc

i

rctliitt enitul

ui
flU

d

initului

i1i

1&IIi

iiiiil

p,

Iii! 1101

i

t lt,( )Jiitul
i1init.

iiitu7 il
111
1at

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţ iile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi 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. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
( I 11 C

a

rCil I

1

.

VCII l t ti

l

..................................

Serviciu1iretat/ObiecI uI
. ....

Vcii itul i nual

U.A.T. Municipiul Tecuci

salariu

31 .25 1

District SCB Tecuci

salariu

37.400

Sursa venitului:
_•...

. ..m

1 Ven#urz din salarii
1.1. Titular
Sociu Victoria
1.2. Soţ
Sociu Florin
1.3. Copii

2 Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3 Venitun din cedareafolosznţez lunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4 Venzturz clzn investz ţzz
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5 Venituz i din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6 Vemtw i din actzvităţi agz icole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

5

Ciite

t

.

reihzat vent tiil

iir ven.itului:
unie,_adresa
.

ericiul jresta1 oJ)iectul
geiieratorvenit
_de

Venitul allind
iiiciit

7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8 Venzturi din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

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

s emnàt

Data completării
16.04.2018
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul!Subsemnata,
de consilier superior
CNP

, având funcţia
SoCIU VICTORIA
la Compartimentul administrare baza de date
domiciliul Tecuci, str. M.Kogalniceanu nr. 58

2610226214631

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

1

collierciale. iiiinanii/i ţ..iit iÎIH itiunali iii.titutii d(,, (. ridit i1Ul)lii1 (11
În aNvcia ţii, Iin .ăţiisau .alt :OrgaJiiL4 ţiiflegU:eFiiaAi*iita
Valoarea total ă a
Nr. de părţi
ni a ea
sociale sau
părţilor sociale
Calitatea deţinută
.
.
.
- denumirea şi adresa —
şi/sau a acţiunilor
de acţiuni

)..()(l1t.il l( I iuii i i l i
flfCCOfl.O

uăic. irccuin

l)Li(tili

i iiteiiibrU

2. (ilitatca dc mcmbru în uraueie dc conduccrc. :i&liiiiiiilrarc i contr(Jl :tic sociclu ţ i.Ior comercialc, alc
reglilor iutononu. ik &.ompaniilor!oiiit *(iloi n i ţ lon ik ale intiluliiloi d& i r&.dit ik i upuriloi di in t&ri.
(. iufluinii. ak aoii *tiiloi sau fundat ă ilor ot i ak altor ot t iiii, *tii neiiu & rn inii nl *It
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinuta
— denumirea şi adresa 2.1

• (:ilita ţea (.1e inembru in cadriilasoci:i ţ iilor troio1
3.1......Membru SINDTEC

i/sausindic.a1e

--

-

.l. (ilit:itca dc inem hru îii ur:incIc (le coiiducerc. :I(lin in islrarc si C()iiti•()l, retribuil c sau iicrctribiiile.
deţinute iii iadi ul partidel-or pulitiii funcţ*a deţinută şi denumu ia partidului puiitii
4 . 1......

. Contracte, inclusiv ce1ede.asisten ţă juridică, consultanţăjuridică, consultantă i civile 01)(1niitc ori aflatc
îii derularc în tiiupiil exercit ării funcţiilor, mandatclor sau deninit ăţilor puhlice fiiiaii ţate (Iu la bucttiJ 1e
stat locai i liii iuiI(liiFi utcriic uri îiiclieiatc cu societîli cuiiicrcialu cu capital de stat sau iiiidc statul ete
acţion.ar inajoritar/niinor;itar: . . ; :•
Duia
Va1oata
Tipij
Da
Pduiapiin
1nstiliia
5.1 Beneciaru1 deconliact nie1e,
contiactului
tota]ăa
conlractului
încheiii
conliactantă:
caiafost
(

-1

dumiia şi
adresa
Titular

Sosoţie

contiactului

încidinţat
_contiac

conttactului

.

.

Rudede gradul I»alelitulaiului

Societăţi comctialelPetoană1izică
auciizntă/Asociaţii miIia1e/Cabinete
individuale, cabineteasocia[e, societăţi
civi1eprfesiona1eu societăţi civile
ptDfesionale cu raqxmdere 1imitatăcar
des1 şcIăpIDfesiade avocal/(kganizaţii
negiiv1a1e/F
ţii/Aciaţii
Prin rude de gradul I se înţelege p ărinţi pe linie ascendent ă şi eopii pe linie descendent ă.
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, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună 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.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi ră spund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Semn ătur

Data completării
16.04.2018
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r

