
DECLARAŢIE DE AVERE 

S ubsemnatul/Subsemnata, 	 TUDOSE DESPINA 	 , având funcţ  
de CONSILIER SUPERIOR 	la UAT - MUNICIPIUL TECUCIIS.A.D.P.P. 

CNP 	2580726173160 	, domiciliul în TECUCL str. Mitr. ANDREI SAGUNA Nr. 2 
B1. L 10, Ap. 10, etal 1 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia deţin următoarele: 

* 1) Prin familieseîn ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa 	u zona 
____________ 

(,atconi 	• • 

.• _______ 
, ....... 

• .. dobaud*u 

: 	
.• 

Supra1aa 
( 	()l 
parte 

NIodul dc 
... 	.. 	. 

nire 
Titulariii. 	: 

Dumbrava Ros ie (1) 2005 9.600 m.p. 1/2 
Vânzare Tudose Despina 

Cumparare Tudose Vasile 

Ciorăsti ,jud. Vrancea (1) 2016 60.000m.p. 1/1 

. 

Certificat 
mostenitor  

Tudose Vasile 

Tecuci ,jud. Galaţi (3) 2017 1.403 m.p. 1/1 Partaj voluntar Tudose Despina 

Poiana ,jud. Galati (1) 2016 5600 m.p. 1/1 
Certificat 

Tudose Vasile 
mostenitor  

* 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 ţărl. 

AJr 	i 	i n ion i iti 	oria

.  

Supraia ţa 
Cot- Modul Je 

4Ibn1lre  
ituJaruI2 

Mitr. Andrei 	aguna nr. 2 
(1) 

- - 

1989 75 m.p. 1/2 
Vânzare - Tudose Despina 

Cumpărare Tudose Vasile 
Dumbrava Roie nr. 15 (4) 2012 256 m.p. 1/2 Construire 

Tudose Despina 
Tudose Vasile 

Cioră ti,jud. Vrancea 
(2) 2016 117 mp 1/1 Tudose Vasile 

Mostenitor 
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Tecuci ,jud. Gaiaţ i 	 (2) 	2017 	150 rn.p. 	1/1 	P 	voluntar Tudose Despina 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţ ionează , 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 şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Nr de btnai Anul de fabricaţie Modul de iobndIre 

Contract vânzare- 
Autoturism Wolksvagen BORA 1 2005 

cumparare 
Contract vânzare- 

Autoturism OPEL 1 2005 
cumparare 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii 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 afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Desericre sumarû 	 Aniil t1ohndirii. . • ••• 	•: Va1rea tizntt. 

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

N iiiira 	 ului 	Dai i 	- liuiii i. itrecar Forma - 

- 	 • 	 •. 
iiistrauia.t.. 	t•rajai.ii . 	 •• iiitrainit 	•.; 

• 	
• 	 .. 

. 	 iiistraiva.rit  

Casa Iocuit Cosmesti 2017 GROZAVU 
Act de vânzare 

20.000 euro 
cumparare 

Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozitc 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 
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NOT Ă : 
Se vor declara inciusiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, buuuri 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 ă inătate. 

Creditor 	 Contractat în auilScadent Ia 	 aluar 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsocietăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

(.ine a realizat 	euiu 
uta 	nitului 

nuintk 4(Irea 
i.ii Ău1 prctat/OlH€1uI 

..:  
generator de eni1 

Vellittil anual 
int i.ii 

1.1.Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trata ţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

Cini.. a i ea117at veuitul 
i venituiui ServILlul pi estat/Obiectnl 	eu itul anuat 

gcrcratordc veEi[t 	încasat - 
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NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţ ii financiare din stră inătate. 

Institu ţia ca •re adninistrează 	Tipu I* 	Valuta Dcschis în anul 	SoId/valoare Ia zi ş i adresa acesteia 

*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 pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Iinitcit tititiJN{)cictItea în crc peroaua eslc 
. 	 ..: a ţionaic.beucIiciai .d.unpr. niu i 

1 lj)U1 
_____ 

Nuu ăr de tituriI 
. 

• .co 	de part
.ţapa.e 

. 
Valoarea totili 1i 	i 

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

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

1.1. Tituiar TUDOSE DESPINA SALARIU 31.044 lei 

1.2. Soţ/soţ ie TUDOSE VASILE SALARIU 17.000 lei 

1.3. Copii TUDOSE ANDREI SALARIU 20.000 lei 

2. Venituri din activităţi independene 	 . 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie TUDOSE VASILE  30.000 lei 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ soţie  

4. Veniiuri din iavesiijii 	• • 	
.: 	

: 	 • 	 : :.. • 	 . 

5. Venituridiapeasii  

5.I.Titular - 

5.2. Soţ/soţie  

6 Venituri din activităţi agricole  

6.1.Titular 

6.2. Soţ/soţie  

( iiic i riiizat venatul 
S ursavenatulUi 	- 

• 

Nume, adresa 
Seiicau1 plestat/obleLtui 

.. generator de ven.at 
Venitui anu d  

incasat 	- 

7 Veniturz dznpiemn şz dznjocuii de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  



7.3. Copii 

8. Veniiuri din aite surse 

8.1.Titular 

8.2. Soţ/soţ ie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

11.05.2018 



-! 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 TUDOSE DESPINA 	 , având funcţia 
de CONSILIER SUPERIOR 	 la 	UAT - MUNICIPIUL TECUCI 

CNP 	2580726173160 	, domiciliul TECUCI, Mitropolit ANDREI ŞAGUNA B1. L 10, ap.10 
et. judeţul GALAŢI 

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

1. .Asociat sau.ac ţionar la societăţ i coinerciale, companii/societăţi na ţionale, institu ţii de.credit,grupuri cic 
interes econompreeum ş i membru în asociaţia, fandaţai sau alte organiza ţii negavernamentale 

. na a ea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

 de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. (aIîtate:a de inuinbru în organele de conduccre, adîiaiîiistrari ş i coiitrol alu societăţilor comercialc, alc 
reiilor a utonoiiie, ale companiilor/societ ţiior naţioma le. aie iiistitu ţ iiiur de credit, ale• grupurilor Je in tcres 
eco.aonaic., aie ase• :.aji1or sau funda.ţiii.r orae altor ogau.. ţi..nigu.ernaiiieuta1e:  

Unitatea 
. 

- denumirea şa adresa - 
Calitatea de ţi nuta Valoarea beneficiilor 

2.! ...... 

3 ( ilitai& a di rnembru în cadrul asocaaţailor p 	fesioai iii sisau saiadicalc 
3.1 ..... 

-t ( ilil iti t k mi iiabru în orgaaele dc conduceî i idauanstiaa c i control i eti ibuite sau neietribuiti 
(11 1111 U t(. Îii cadriil P ii I n.iiloi 1)olitiCe, fun ţ ia deţ a ii ut si (ii u îiiirca par tidului  
4.1...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică  consultanţă  juridică , cousultaiiţă  şi civile, ob ţinute ori aflate 
în derularc în trnipul cxei cit ă rii funcţailor rnaudatelor sau demnat ţa1or pul)lace finauţate c!e la bugetui cie 
tat, Iocil şi dzn fendari externe ori încheiate cu societ ţi eoiriercaaie cu iapital de stat sau iinde tatu1 este 

- Inslitu ţia Piucerluiaprin . __ 
>.1 Beneficiaiial decontzact nuinele, 	contzactanta 	caiafost 	Tipul 	... 	Durata 	totalaa . 	 . 	. 	. 	 . 	incheierii 	. 

pinurne1edenurniia şi adisa 	denumiia şi 	anctidinţat 	contractului contzactului  contractului contzactului 
adsa 	contiactul 
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Titular 	. 

Sosoţie 	. 

Rudedegradul I 1 a1etiiu1arului 

Societăţi 	meiiia]e/Peioană ică  - 

autoiizată/Asociaţii 	mi1ia1e/Cabinete 
ndividuale, cabineteasociate, societăţi 
civi1epnsiona1e sau societăţi civile 
pioisiona1e cu raspundere 1imitată cai 
de ăpiolsiadeavocatOranizaţii 
neeiFrmdaţii/Asoci4i2  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia i rudele de gradul I de ţin 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 aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semn jia 

11.05.2018 
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