
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, 	STANISLAV LUMINITA 	 , având funcţia 
de consilier superior 	 la Serviciul buget-contabilitate 

CNP 	, domiciliul Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.123, bI.A3b, ap.57 

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 af1aţi 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, dacă  se af1ă  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 coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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nr.123, bl.A3b, ap.57 
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Luminita 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  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. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Ntu ri 1i rci Nr. 	1c I)nc ţ i 
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autoturism volkswagen poio 2003 cumparare 

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 căror valoare 
îusumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile afiate în proprietate, indiferent dac ă  eie se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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Iv. Active financiare 

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. 
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*categoriile  indicate sunt.• (1) cont curent sau ec/iîvalente (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 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 şi participările în străinătate. 
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,  Nuiii 	r 	lc titluri! 

. 	. 11OiFCl tOilI 11 	i 

*categoriile  indicate sunt.• (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certJicate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,• (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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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 achizi ţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

:Ie(l itI (n1ic1l în 	t 	u I c.1t1cnt ki ilu:ire 

B.R.D.TECUCI ref1nantare 2016 2020 30.000 

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 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 
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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 ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

- 	

- 

 

(inc a rc1ii 	ciii it 	(ul 
iiri venituiui: 	rviciu1 prestat/Obiectu1 

11 11 111c](2, 	i(i rc 	 gcncrtor tic VclI it 

Venitul aiiuil 
i iiCii I. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

STANISLAV LUMINITA Salariu+ indemnizatie consilier superior 36.462 lei 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Venitui z din activztăţ i independente  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituri din cedareafolosznţei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. 	Venitri. din.investiţii 	. 	. 	 . 	. 	
. 	 .... 	

••• 	... 	 .: 	 . 	. . • 	::: 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Vernturi dinpensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venitui i din aciităţi agi icole 

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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. 	 . 	 Sur 	venittilui: 
( we a ra1uat 	cnituI 	 . 	. 	 . 	 .• 

.Nuine aret 
Seviciu1 prestatlobiectul 

. 	 ..: 	 •.. 	
• ......... •• 	. 

geieratQr.,4e venit 
Venitul aiitil - 

, 	 ,.. 

incasat 
7. Venituri dinpremii 	i.dinjocuri de noroc 	• • 	 . 	 :. • 

7.1. Titular 

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

8 Venzturi din alle surse 

8.1. Titular 

8.2. So ţlsoţie  

8.3. Copii  

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

Data completării 	 Semnătura 

iÂ 

16.04.2018 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, 	STANISLAV LUMINITA 	 , având funcţia 
de consilier superior 
	

la Serviciul buget-contabilitate 

CNP 	D G90A3l4 
	

domiciliul Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.123, bl.A3b, ap.57 

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

. 	 suci.it s.iu 	cioii.ir l.i sociută i coiiierciale, coinpanii/societă i 	iiii ţ ioiiale, iflstitu ţ ii <Ie crc(lit, 	ru i)tl Fi iic 

1L1tLI t. 5 4.LOI1O fl) IL, j)I LLUin Şi iflLifl bru înasoLiaţ i i, fundaţiisau altc oi gaiiiaţii negu einanient.ik 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de părţ i 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea totală  a 
.. 	 . 

parţdor sociale 
şi/sau a acţiunilor 

2. Clittc.i dc nieniJ)rU Îfl oriine1c de cuiiduccrc, administrarc 	i Control 	ilc societătilor coincrcit1e, iilc 
rciilur .iu toiiomc. .ilc conl p.i n iiior/societătilor naţion.iic, ale instituiilor cic c rcdit. .ilc g ru purilor (lc intcrcs 
ccununiic, .ilc iisuci.i ţ iJur siiu fundaţiilor uri .ilc .iltor or.iiIiiăţ ii iictiverniiriicntalc: 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2.1 CAR PRIMARIA TECUCI casier 2.097 

3. (ilit.itcii de menthru în cadriil aociaţii1or proiesioniilc ş isiiu 5111(iicillc 

3.1. SINDTEC TECUCI 

.l Calita tca (i(- liiiIflJ)t U iJi Ui.iflil1 (l( condu(.lr( admiiiistra re 51 (oIitrul iitril)tiilis iu tit.iiti ihiiiti 

diinute_iii iadrul pai tidelor politice, iunc ţia deţinuta şi denuinue.i partidului politi 
4 .1 ......  ...... 

Contral ti h iclu siv &ile cle asistenţă  jtii idici &i iisultanţă  jui nli<. i iuiisultanfă  ş i civtle, obţtu ii ti uî i a flate 
iti durulare Îli timpiil ecrcitrii funcţ iiloi•, miiiidiilelur suu demiiitii ţ ilor puhlice finan ţatc de lt Jiuetui dc 
stiit, local ş i din fonduri eternc ori•încheiate cu socielii ţ i comerciiilc cii ciipitl1 de stat s.iii iiiide statul cstc 

acţionai majoi itariminorttar ___F___  

5.1 Beiieficianil de contract nmiele, 	]ristitriţia 	Pedmprin 	Tipul f 	Data 	Dta 	Va1oaa 
prume1eda şiadisa 	conlnietintă 	catafost 	con1nictilui 	încheieriionttactrilui 	totalăa 
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duT1iIa şi înctedinţat conttactului contiactului 
achsa conùacùi  

Titular 	. 

Soţsoţie 	. 

Rude de gtadul jl)  aletitulanilui 

Socictăţi comaia1&Pană1lzică  
autorizată/Asociaţii 	mi1ia1e/Cbincte 
individuale, cabindasociate, socictăţi 
civi1epiofsioria1e sau soci ăţi civile 
plDfesionale cu raspundere limitat ăcate 
des1 şoatăpIDisiade avocatOiiniza ţii 
neguvle/Fundaţii/Asociaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe Iinie 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, a şa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi 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 

16.04.2018 
	 iU 
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