
e e,e
~-îw 

DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, 	Tocu Vica 	 având funcţia 
de consilier superior 
	

la Serviciul buget-contabilitate 

CNP 	2601014173182 
	

domiciliul Tecuci, str Maior Gheorghe Sontu nr 34, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţullsoţ ia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adrci 	ui ioni 

Tecuci, str.Maior Gh. 
Sontu, nr 34 

( 	itcorii 

3 

Anui 
.. ii P Joidini  

(oti- 

% 

MO(l u 1 tic 
, 	

. 

Cumparare 

, 	 . [ituhrul 

1995 l000mp 
Tocu Ionel/ 
Tocu Vica 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1ă  în circuitul civil. 

*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 şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

. 

.1rui 	iu zoiii 	( 	urii 
Aiiiii 

... 	 urihi ţ i 
(ut- Midu1 de 

. 

.. 

Tit ţ ihirul 
1)1rIC (1o1)an(Iirc 

1998 301.32mp 
Tocu Ionel / Tocu Tecuci, str.Maior Gh. Sontu, 

2 % Cumparare 
nr 34 Vica 
Bucuresti, str Valea Lunga nr 

1 2014 62mp Cumparare 
Tocu Ionel / Tocu 

49, ap. 59 Vica 
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1 	1 	1 	1 _T_ 	1 	1 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (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 ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

1iiri f11- ca 	Nr. dc bucă i. 	Auul(lc 	ihricjlic M()(Il1l (ic 	1obridirc 

Autoturism Volkswagen 1 2003 cumparare 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, 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 c ăror 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. 

Decricrc sii niari 	 Aiiul (iuhn(1irii 	 Vloarca cstimit 

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

l 	Natura I)u H 11 lu i 
. 	. 	. ins.traivat 

l)i li 
. 	.. instraiiiarii 

lcr))Hi că trc C1 rC 	-t 
. 	-. Instrainat 

l( 	rni i 
instra.marii 

i1()are1 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, 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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Ititi ţiu carc i 	Ministrează  
TiJ)H l Viluti Deschis în anul lI! 	i luirc li ii 

*categoriile  indicate 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, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Fmitent titlu/societatea in circ pëËsoana estc 
. 	 . 	. 

aCţH)n i r 	i u 	ii ciit!bcn cficiar Je im pru ni u t 
.. 

I lI)Hl 
Nuinăv cle titluri/ 

cota de parl icip re 
alo 	rc 	1o(l.i 1i 	i 
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*categoriile  indicate sunt. (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjîcate, 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: 

NOTĂ : 
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 dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

(rcditor 

Banca Transilvania 

( 	)HtrICli1 îfl alitil 

2007 

culciit ki 

2027 

Vi h,rc 

71000 CHF 

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 româue 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* 

(iiic a r 	tli,t 	viiitul 

1.1. Titular 

suis.1 vuu ilulu i : 
nnmele, adresa 

urviciul prutiti()hicctu1 
generator dc 	ciiit 

unitii1 aii iii l 
ÎflCaSiII 

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 

4 



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. 

. 	
i t 	eîiitu l 	

ii rsa venitiiliii: 
( iue 	rcilw 

nimele, aesa _ 

er 	iciii I I)relft/Obivct u l 
.. genera,, or dev.nit 

Venii ul anual 
ţnca$at 

1 	t/enituri din salarzi 

1. 1. Titular Primaria Tecuci Contract de munca 31520  

1.2. Soţ/soţie Electrica SA Contract de munca 56420 

1.3. Copii  

2 Verntui i dzn activităţi indel)endente  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituri din edareafolosinţez bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie  

4 	Venztui i dzn investz ţzi 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie  

5 Venitui z dui pensii  

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din activităţi agricole 	 .. 	 :.::. 	 • ______________ 

6.1. Titular 
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6.2. Soţlsoţie  

ursa venitiiiui: . 	 uniat 	tul ( inu a realtz 
uniu, adresa 

erviciu1 prestat/obiectu 1 
guiierator de 	uni1 

Venlitil anual 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8• 	Venituri din ale 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. 

Data completării 
	

Semnă  
27.04.2018 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	Tocu Vica 	 având funcţia 
de consilier superior 	 Ia Serviciul buget-contabilitate 

CNP 	2601014173182 
	

domiciliul Tecuci, str Maior Gheorghe Sontu, nr 34, 

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

. 	 sociat 5t[i acţiouar li societăţi coinereiale, comp)niiisociei ni ţ ionale, iiiitu ţ ii (1C crc(lit. o rti pliri LJe 
111 teres ecoiioin 	rCCU flI siuieiiihru 1 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

sau u.1t..organiza.ueriiaaucnta1c: 

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
Calitatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale   de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 

2. Câ litatea dc nicni brii în uranelc tic cundoccre 	idminisi rare s i eontrol ale societ ă tilor eoincrcialc, alc 
reiiIor autononie alc conipaii iilor/socict ăţ ilor Iia ţ i()iialc, aie ins1itu iilor dc crcdit, ale ortipirilor dc jiilcrus 
CCui)On)iC ale asocia ţiilor sau fiiiidatiilor ori a le altor oraiiiza ţ ii ueuvcrriarnentaic: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

_______________________  2 . 1...... . 

3.(alitateadu nicin bruîii eadrul 	 ilau 	indicalc 
3.1. 

4. (ali tatca 	de 	incni bru 	îii 	ori ncle LIu coiiducere, adminit ra re 	i 	control. 	rctri)u iie sa u 	ue rct ribii itc, 
de,l,inute în cadrui partidLlor polai, Iiiiac ţia deţinută  şi denuzxiaaia partidului politic 
4.1...... 

5. Contracte, iiiclusiv cele de asisten ţă j.0..idi ă , coItn ă  juridi:ă , consu1tnţă  ş i civi1, nJ ţinute uri allatc 
îil derulaie în timpul exiiitiii luii ţ iiloi, niandatelor sau deninităţilor publice fin inţak de la bugitul (Ii 
stat, Iocal ş i din fonduri exter ne oi i in iiii ik i u societ ţi comerciale cu capital 	ii st it s i ii u ude st ilu l iti 
acţionar majoritar/niinorita i 
5.1 Beciaiu1 decontiact numele, Iiislia 	Piucedprin 	Tipul 	Data 	Durala 	Va1oaia 

contiactant 	caIafost 	conliactului 	încheii 	contiactului 	totalăa 

1 



denuniia şi încidinţat coniiaciului contraciului  
adresa conùactLil  

Titular 	. 

Sosoţie 	. 

Rnde degiadul Ia1etitu1ani1ui 

Societăţi comerIPeiană lzică  
autorizată/Asociaţii 	mi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabine(easociate, societ ăţi 
civi1eprsiona1e sau socie( ăţi civile 
plDfesionale eu raTund= 1imitatăcai 
des1 ş piuisiadeavocat/(anizaţii 
negtweita1e/Fundaţii/Asociaţii  

Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi 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, a şa cum sunt definite la 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 societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
I1! 2  

Setura 
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