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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul Susnia Gheorghe, având func ţia de cosilier asistent la Birou Agricol, 

CNP :1870717171691 , cu domiciliul in Tecuci,str. Aleea Cpt. Gheorghe Decuseara nr. 2A,B1. E1A,ap. 8, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate 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 ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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STR. ALEEA CPT. 
GHEORGHE DECUSEARA 
NR. 2A,BL E1A,AP.8 

LOCUNTA 2011 72.27 C.v.0 
SUSNIA 
GHEORGHE  

* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/cte 
producţie. 
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*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 

Natti ra Marca 	i N r. de bue ţ i 	Aniii tle fabrica(ie Modul de dobitidire 

AUTOTURISM AUDI A4 1 2009 c.v.c 

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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)escricre su mar ă 	 Anui (lObâliJirii 	 Valoarea estimat ă  

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

întitu ţia crc admimtr ii i 	 J 1 IpIIl 	 ilul i 	De,chis ln anul 	Sold/valoure ki 1,1 ş l_adresa_acesteii  

*categoriile  îndicate sunt: (1) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card),• (2) depozit bancar sau 
echivalente,• (3) fonduri de investi ţii sau ecliivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

1initent titlusocietatea în care icrsoana estc 
. 	 - 

ac ţ ioiiar sau asoclat!l)cncficiar dc_llflL)rurn ut 1 ll) uI 
Nuinăr dc titluri! 

J)  C0tl (lc 	rticipare  
- 

aloarea totala Ia LI 

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

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

(rcjitir 	 (outi-tctit Jli d I1U l 	sCddeIIt ld 	 VdlOdre 

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, companiiisociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a reaiiiat 	enitui 
ura venitu]ui: 

Duniele, adresa 

crvicitil l)retdt/Obiectul 
generator de venit 

Vcniltil aItudI 
incast 

1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Conii 

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

- 	 ,. 	
iirsa 	uiiitiilui: 	cr 	icitil prestatlUbicctul 	VUIii( ul 	inual 

(ne a rea1izit vcituJ 	 . . 	 •um •ele, a resa: 	- - 	 g.at 	vei.it 	inc şat  n 	
....

:r  
.............. 

i.. Venituri din salarii 	 .:. . 	 . 	 • 	 : 	 • 	 : 	 • 	 • 	 • 

1.1.  Titular 	SUSNIA 
GHEORGHE 

ADMNISTRATIE PUBLICA 
UAT TECUCI 

SALARIU 15.586  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Venituri din activităţi zndej,endente  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3.. Venzturz din cedareafoloszn ţei lunw zlor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri din investiţii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venzturz din penszz  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venituri dzn actzvit ăţz agricole    

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  

 
(,inc a rualiat 	cuiiu1 

Siiri vc,iitului: 
Nume, adrei 

Serviciul prctt/obiectuI 
. 

gţjaerator ic vcntt 
Vcnitul autial 

iiicaat 



7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular 

7.2. So ţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri diii alte surse 

8.1.Titular 

8.2. So ţ/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 

04.05.2018 7-e  -; ............ 
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o/olio. cO( 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata SUSNIA GHEORGHE , având func ţia de consilier asistent la BIROUL 
AGRICOL ,CNP 1870717171691 , cu domiciliul in TECUCI, str. Aleea Cpt. Gheorghe Decuseara nr. 2A, 
B1. E1A, ap. 8. 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

I . Asuciat sau acionar la societ ă i coinerciale, coi paniiisocie1 ă i na ţionale, institu ţ ii (Iv crcdit, ru pu ri de 
•intercs cco.nornic. DCUJH si inembru în asoc.iatii. fn.nhitiiii 	orn.i 	i. 

Unitatea 	- 

- denumirea şi adresa - 

 . 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau  

 de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. (alitatca Jc nicinbru în ()ranelc Jc conduccre. a(iniinistrare si control aic sociel ă tiior coiiicrcialc, alc 
i iiiIor iu1ononi( 	ik (OflI[) iniilor/so&i ţ t. ţ ilor fl i ţion ikk i 	instituliilor (k i. ri(llt 	ik t i 	iinuriloi di inkres 
iiOfloini(.., i1( isOIJ itiiloiiu fiind t ţ iilor_oi i ik iltor or inii i ţ ii niu_i rn ini nl ili 

Unitatea 	
Calitatea de ţinuta 	Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa - 

2.1 ...... ---.... 

3. CaJitatca de iiicnbru îii cadrui asoeia ţiilor profesioiiale ş i/sau sindicalc 
3.1...... 

l. (alitatea (lc ineniJ)ru in oraiielc dc ciiiiclucere, a(lininistrare i control, retrihuite sau neretribuite, 
deţinute iii cadrul partidelor 1ioIltl(I funeţi i dcţinnti si (knullilria partidului 1)OIitii  
4.1...... 

5. (ontracte, inclusiv cele cle asisten ţă  juridică , c()nsiiltan ţă  si civile, obţiuute sau afkte în derulare în timpul 
exercit ă  rii liiiic ţ iilor, mandatelor sati (Ien)n it ăţ ilor pill)lice finan ţate de la bugetu l de stat, Iocal si diii fondtiri 
exteriic ()ri îiicllciate Cu societăţ i conierciali cti ca ţ)ital (ic Stat saii iindi statu l cste actiouar 
majoritar/minoritar     _______ 
5.1 Benearu1 decontat nie1e, 	1nslia 	MœcÎmpffi 	Tipul 	Data 	Dita 	Va1oaia 
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pume1e/deniiea şiai1esa contnctantă  caieafost contnciului Încheietii contiui totală a 
deniiea şi Înciedinţat contnta1ui contiactului  

adresa con 
Titular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rudedegiadul Ia1etitu1anj1ui 

Societăţi cometia1e/Peioană iIzică  
auzată/Asociaţii ânffiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociale, societ ăţi 
civi1epifiona1e sau societăţi civile 
pisiona1e cuiăspundeie Iimitatăcaie 
des ş adeavocat/Gzaţii 
neguvemanenta1e/Fundaţii/Asoci4i  

Prin rude de giadul I se înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă  ş i copii pe linie 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, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

04.05.2018 
;t:2 ..;  
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