
Anexa 1 — Legea nr.176/2010 

DE 	ŢIE DE AVERE 

Subsernnatul/Subsemnata, 

de INSPECTOR ASISTENT 
CNP 

ECEAARIANA MONICA 
PRIMARIA 	MUNICIPIULUI 

la DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE 
, domic 'ul r—  — -- - 

1‘1  

LicAtu V A, DOLJ 

, având fune ţia 
CRAIOVA- 

-- 
cunoscand prevederile art. 292 din Codul 
că lmpreună  cu familia l)  detin următoarei 
..................................... 

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi c 

I. Bunuri imobile 

   

, 

privind falsul in declaratii, declar pe proprie r ăspundere 

aflaţi in intreţinerea acestora. 

  

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 

COMUNA MALUTEREN 
MARE, JUD. DOLJ I INTRAVILAN 

1;111-41 	suprafa ţa  Co 
p.a 

N-11. 	(1,P=  
t 	I 	ul 

12 	1250 MP TREI 
OPTIMI 

CERTIFICAT 
DE 

MOSTENITOR 

PASCIJ 
TEODO R2/8 
PASCU 
GEORG E 
G ABR1 EL3 /8  
ECEA 
MARIANA 
MONICA3/8 

* Categorifle indicate sunt: (1) agricol; (2) 
terenuri extravilane, dac ă  se află  în circuitul civi 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul 
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, 

; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de 

proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, şi numele coproprietarilor. 
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2. Clădiri 

N () T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 

,. ■ 1 i[csa sau zona uatcgoria* 1 Anul 
dobârt 1 
dirii 

Suprafa al 
(:nta- 
parrt _ 

TREI 
OPTIMI 

Ylodul de 
dobândiire 

Titularu12) 

CRAIOVA, DOLJ 

— 

APARTAME1■ 

1 

T 2013 51,34 MP 
CERTIFICAT 

DE 
MOSTENITOR 

PASCU 
TEOE)OR 2/8 
PASCIJ  
GEORGE 
GABRIEL  3/8  
ECEA. 
MARIANA 
MONICA 3/8 

Anexa 1 – Legea nr.176/2010 
* Categ,oriile indicate sunt: (1) apartament; 2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de producţie. 
*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunţn-ilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, 

copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, Cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt ,supuse inmatricul ării, potrivit legii 

, area dc bucâ ţi Anul de ftitrica ţie , 

, 	 lul 	d l' 	Litil),ILli 	Iire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţi 
numismatică, obiecte care fac parte din pa 
insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
niul cultural naţional sau universal, a c ăror valoare 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate îi proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 
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III. Bunuri mobile, a ciror valoare
ultimele 12 luni

IV. Active financiare

1. Conturi gi depozite bancare, fondu

qi bunuri imobile instriiiniate in

Anexa 1 - Legea nr.l76l20l0

te de economisire qi investire,
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea 5.000 de euro

NO TA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in

*Categoriile indicate sunt: (I) cont c nt sau echivalente (incl card); (2) depozit bancn,r, sau
echivalente; (3) fonduri de investilii sau , inclusiv fonduri pr de pensii sau alte sistenne cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului anterior).

2. Plasamente, investifii directe gi
tuturor acestora depigegte 5.000 de euro

NOTA:

muturi acordate, daci valoarea de piafi insuma'til a



Se yor declara inclusiv inves4itriile qi iplrile in strdindtate.

*Categoriile indicate sunt: (l) hdrtii stat, certiJicate, obligaliuni.); (2)
nume personal.ac{iuni sau pdrli sociale tn societdli qomerciale

3. Alte active producitoare de venitu
Anexa 1 - Legea nr.17bl'.2010

echivalentul a 5.000 dke euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate irn st

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise |n in sistem leasing qi alte

asemenea bunuri, daci valoarea insumati a de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare

VI. Cadouri, servicii sau avanltaje pri gratuit sau subven(i fafi de valoarea de pia!;ii, din
partea unor persoane, organu;alri, qocieti{i iale, regii autonome, nii/societlfi nafiona.le sau
institufii publice romAnegti sau strfiine, incl iv burse, credite, ga decontiri de cheltuieli, nrltele
dec0t cele ale angajatorului, a ciiror valoare depiqegte 500 de :k



*Se e:xcepteazd de la declarare cadourile
lea

i trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I sn, al ll-

Anexa I - Legea nr.l76il20l0

ale declarantului qi ale brilor sii de familie, realnate in ultimul an fiscar irncheiat
Legea nr. 571/2003 privi Codul fiscal, cu modificirite gi completlrile ulterioare)

VII. Venituri
(potrivit arrt. 41 din

NOTA:
Se v,cr declara inclusiv veniturile prove



3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din inves 	i 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie   

5. Ven ătură  din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activit ăţi agrieole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

4riexa 	 r.. 1 761V110 

Cine 2: reabzat vennui 
___, 

Surst 
Nuine, 

venitului: 
adresa  

I 	'ervictul prestat/obieetui 
oenerator de venit 4-, 

Venitul anual 
înea -5at 	

--, . 	/iiiii.i itn pretnit ş i din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 
 

8. Venitztri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 
--I 

8.3. Copii 
-'---- 

i 

Prezenta declara ţie constituie act pu 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
15.06.17 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Semnătura 
ECEA TVIARIANA MONICA 
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