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DECLARATIE DE AVERE 

Anual, pănă la 15 iunie 

Subsemnata SUCIU V. TENICA, având func;ia de Inspector la Municipiul Vulcan, CNP 
2761018182782, domiciliul Vulcan, Hunedoara Str. TRAIAN, nr. 25, bl. 7, sc. 1, et. 3, apt. 19 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul Tn declara;ii, declar pe proprie 
răspundere ca Tmpreună cu familial de;in următoarele: 

*1) Prin familie se Tn;elege sol;ul/soţia şi copiii aflat;i in Tntre~inerea acestora. 
open 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte t;ări. 
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Tara: 
ROMANIA 
Judet: Gorj 
Localitate: 
Barbatesti - 
Adresa: 
BARBATESTI 

YY~~ M 

Intravilan 

M1 ~Y 
~ 

G [ 

2003 

 ~ M 

1400 m2 1/2 

 ~ 

Contract de 
vănzare 
cumpărare 

SUCIU 
NICOLAE 
SUCIU 
TENICA 

Tara: 
ROMANIA 
Judet: Gorj 
Localitate: 
Barbatesti - 
Adresa: 
BARBATESTI 

Intravilan 2011 2000 m2 100% 
Contract de 
vănzare 
cumpărare 

SUCIU 
NICOLAE 

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apt (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află in circuitul civil. 

*1) La "Titular" se men>ionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/soisia, 
copilul) şi cota-parte, iarin cazul bunurilorTn coproprietate, numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări. 
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Tara: 
ROMANIA 
Judet: 
Hunedoara 
Localitate: 
Vulcan - 
Adresa: 
TRAIAN 

Apartament 1997 39 m2 100 % Moştenire SUCIU 
NICOLAE 

Tara: 
ROMANIA 
Judet: Gorj 
Localitate: 
Barbatesti - 
A dresa: 
BARBATESTI 

Casă de 
locuit 2003 110 m2 1/2 Constructie 

SUCIU 
NICOLAE 
SUCIU 
TENICA

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locui ; (3) casă de vacant ; (4) spatii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se mentionează, Tn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, 
copilul) şi cota-parte, iar Tn cazul bunurilor Tn coproprietate, numele coproprietarilor. 

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

transport care sunt supuse Tnmatriculării, potrivit legii 

Autoturism 

Autoturism 

Alt mijloc de 
transport 

Autoturism 

OPEL 

HYU N DAY 

LIN HAY 

FORD TRANSIT 

1 

1 

1 

1 

2007 

2009 

2020 

2001 

Contract de 
vânzare cumpărare 

Contract de 
vânzare cumpărare 

Contract de 
vânzare cumpărare 

Contract de 
vânzare cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
Tnsumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Tnstrăinate Tn 
ultimele 12 luni 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn străinătate. 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi4ii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Tnsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn bănci sau institutii financiare din străinătate. 

*Categoriile indicate stint (1) cant curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit ban car sau echivalente; (3) 
fonduri de investixii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor 
declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi;ii directe şi Tmprumuturi acordate, dacă valoarea de pia~ă Ynsumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investit;iile şi participările Tn străinătate. 

*Categor!!le indicate stint: (1) hărtii de valoare dejinute (titluri de stat certificate, obliga jiunQ; (2) acjiuni sau 
p6,-ti sociale in societăji comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Ynsumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan~ii emise Tn beneficiul unui tert, bunuri achizi{lionate Tn sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Tnsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
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Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate Tn străinătate. 
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven4ionate fajă de valoarea de piatiă, din 
partea unor persoane, organiza;ii, societă>}i comerciale, regii autonome, companii/societă;i 
nationale sau institujii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan>}ii, decontări de 
cheltuieli, altele decăt cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 
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1.2. So(/sojie 

1.2. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şl trataflile uzuale primite din partea rude/or de gradul I şi a/ /I-lea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate Tn ultimul an fiscal Tncheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. Venituri din salorii 

1.1. Titular 

SUCIU TENICA 
Municipiul Vulcan, 
VULCAN MIHAIVITEAZU 
NR 31 

SALARIAT 35135 RON 

SUCIU TENICA 
EASY ASSET 
MANAGEMENT, VULCAN 
STR PREPARATIEI BL 8 

AGENT VANZARI 9112 RON 

SUCIU NICOLAE EM LUPENI, LUPENI STR 
VITOS GAVRILA NR 1 SALARIAT 87347 RON 

1.2. So(/sojie 

1.3. Copii 
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2. Venturi din activităji independente 

2.1. Titular 

2.2. Sovsottie 

3. Venturi din cedarea fo/osinfei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soyso;ie 

4. Venituri din investijii 

4.1. Titular 

4.2. Sovsottie 

5. Venturi din pensii 

5.1. Titular 

5.2. SoYsotie 

6. Venturi din activitaji agrico/e 

6.1. Titular 

6.2. Soyso~ie 

7. Venturi din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soso~ie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soysosiie 

8.3. Copii 
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Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 
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