,

•,

DECLARAŢIE DE AVERE

SubsemnatuUSubsemnata,
de Director economic
CNP
2670806075101

Tapoi Nicoleta
la DGE

, având funcţia
,

, domiciliul Tecuci, str 1 Decembrie 1918,nr.129

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia lt deţin următoarele:
.....................................

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
-

Modul de

artc

clobândirc

1656

50

Cumparare

Extravilan

8600

50

Cumparare

Intravilan

720

50

Cumparare

Catcguria '

Com.Trusesti,Jud.Bot
osani

Intravilan

Com
Trusesti,Jud.Botosani
Com
Trusesti,Jud.Botosani

Anul

Cot. ► -

..dreşasau zona

~

fiuprafata

dohândirii

Tituiarul '

~

~

Tapoi Nicoleta
Tapoi Paul
Tapoi Nicoleta
Tapoi Paul
Tapoi Nicoleta
Tapoi Paul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dac ă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează , în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul buriurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Eti 1

111 Zqil l

( .1tC<r(lYlli

Anul

'

tlobândirii

Casa Locuit

1998

Apartament

2000

Cuta-

Muclul de

p a rt c

d o bândirc

42 mp

50

Cumparare

58 mp

50

Cumparare

n11Y 1tAt l

~~~

Loc.Pasateni,Jud.Botosani
Tecuci,Str 1 Decembrie
1918,nr 129

1

~

TltUiiil'Ul

Tapoi
Nicoleta/Tapoi
Paul
Tapoi
NicoletalTapoi

Loc Pasateni ,Jud Botosani
48 mp

Casa locui

Cumparare

50

Tapoi
Nicoleta/Tapoi
Paul

Tapoi
Nicoleta/Tapoi
Paul
* Categoriile indicate sunt: (1) 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.
Loc.Pasateni,Jud.Botosani

Anexe

55

mp

Cumparare

50

11. Bunnri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii
X1turl

Nlarca

Xr. dc i)uc ăţi

Anul de fhrict ţ ic

Nlodui (lc dobn1ire

Autoturism

Peugeot 307

1

2002

cumparare

Autoturism

Skoda Fabia

1

2007

cumparare

2. Bunuri sub form ă 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 af[ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
l)eNcricre Nurnr ă

Anui (1(ol)ndirii

1

Valoarüa cNtinI1t ă

Nu este cazul

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni
2

Nitura buntilui
instrtnit
Nu este

I)ti
..
intriinirii
.

Irsoni citrc circ s-i
instrniiit

Forrni
..
instr.iin.irii

.

.

cazul

Iv. Active financiare
1. Conturi şi depozitc bancare, fonduri de investi ţii, formc 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 financiare din str ăinătate.
lnstitutia cire adininistreaza
si a(lresa accsteia

Banca Transilvania

TiPUF.

Va1titi

1)cschis în anui

Soid!valoare hi zi

Cont curent

Eur

2012

2.500

*categoriile indicaie sunt: (1) cont curent sau echivalente (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, investiţii 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.
Fniiteiit titlii/socictatea în care persoana este
ac.ţ onar sau asociat/heneficiar de impruniut
Nu este cazul

..
Fipul

umr de titiiiri/
coti de pLicijiare 1

.

aloarci iotala ia z1

*categoriile indicate sunt.• (1) Iiârtii 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 produc ătoare de venituri nete, care însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: - nu este cazul

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.
creditor

(ontractat în anui

cadent i

Nu este cazul

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
(ine a rcalizatienitul

ursa venitului:

Serviciu•l, prrit/O.biecttil

numIc, aJrea

cnerator ie vcnit

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

4

cnitul anual
îneaat

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi 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)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
Sericiul prctit/Obiectul
.

geziea:tor de venit

Vcnittil inuil
incasat

Primaria Tecuci

Contract de munca

53222

Tapoi Nicoleta

Cabinet Expert Contabil

ursa enitu1ui:

.

(iiie it rcilizit vcnitul
__________________ ________
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

,..,,

•.

cle, *ciesa

1.2. Soţ/soţie
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 Veniluri dzn activit ăţi agricole
5

13800

6.1. Titular
6.2. Soţlsoţie
Sursu vcnitului:

(inc u rcalizut vcnitul
.
•..
.:

Servicitil prcstut/ohicctu]
gner.t

Nuar.c
7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular
7.2.

Venitul anuul

neasat

Soţ/soţie

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse.
8.1. Titular
8.2.

•

.. .•
.

:

....

.

•
.

..

.

Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării
27.04.2018
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•
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-
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DECLARAŢIE DE INTERESE
SubsemnatuUSubsemnata,
de Director
CNP

2670806075101

Tapoi Nicoleta
1aDGE

,

având funcţia

domiciliul Tecuci, str 1 Decembrie 1918,nr.129,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
,oiiat sau i ţionai la societàti toniiiiialc., c.4)rnpiflilISOilit l ţ i na ţiontli iilStitU ţ il(k 11 idit f UpUl l ( ie
inieres economic precu.:.i si rnembru îii asociaţii, fundatii sau iJtc (ganiza ţuncguvernamenta(c:
Nr. de p ărţi
Valoarea total ă a
rn a ca
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa .
.
.
.
şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
1

Pl

]
-•

..1

.

l

.tS.

t

*-

l

I$I

.-

l
It

.ttSItIIt

1

l

S.ttJ SLtIIS., ttIt

rcgillor .iuronomc, .tic conipiniiiorisocicti ţiior ntuoniie. iic !nSTiTu ţilIor uv ervuit, :iic
upurilur uc intcrcs
C(oflofl!i(., ale a,otia ţii1ui siu !undiţu1ui Qrl ak titoi orgaiiizaţli neg.iveinanientak
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2 . 1......
.______________________

..1.

ţ .4jj ţ al1 UUIII ţ.111 1)1 U 111 U.IUIUL

Ui ţ

IOIIil IU

tIl

IU 1l[UI ţ 41ţ

3.1. C.E.C.A.R FILIALA GALATI

.
1ititei (lc nicrnliru îii org:iiicJc (le conduecrc, ttliiiinistr:irc si cuiitrol. retrihuitc S au ncrctribiiite,
dc(inute ini tdi ui pai tiduloi pt)1!LJI( Iuni ţ i i tk ţiuuta ş i dunuinu (d p u
4. 1......

5 Contiaite, inclusiv iilc.dc. inten ţă jui idic.i..onsult in ţ t jui idic ă, consu1tanţ î şi civile, obtinute ori aflate
în.-derularc în tirnI)1il vxereit ă rii func ţiiior, ni.:uid:i.tvlor si.0 derniiit ăţ ilor publice finan ţate dc la bugetul de .
stat,.local si din fonduri cxtcrnc ori înehcii.te cu socict ăţ i eomvrci:tic eu capital de stat sau unde statul este
acţ.onar inajoritar/minoritai
5.1 Beneciani1 deconttact nume1e, Instia Piucedutaprin Tipul
Data
Duîala Va1oaia

pmu=le/dŒuràœ

conliaclantă

caiafost
1

conttactului

f

îndeierii

J conliactului

tolalăa

denurnina şi
adisa
Titular

încîdinţat
coniiactul

conliactului

coniiactului

.

Soţ/soţie...............

Rude de gtadul f aletitulaiului

Societăţi cometciaIe/Peisoană zică
autorizată/Asociaţii iIimi1ia1e/CabIuete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civi1epiosiona1e sausocietăţicivile
piofesionale cu răspundete limilatăcate
des1 şoatpioisiade avocaanizaţii
neguvaiamenla1e/Fundaţii/Asoci4
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii 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 ac ţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Data completării

Seiura

27.04.2018

/

2

