
Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER IA 

CNP  

DECLARA ŢIE DE A VERE 

(i/13 fa,o!J.iPJ 
ŢUGUI GABRIELA , având funcţia 

la ME-Compartiment regional POCU Sud-Est(Braila) 

, domiciliul 

' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

o 
I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:

o 

! 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

-

Anul Cota- Modul de 
Adr.esa sau zona Categoria* 

dol>ândbii 
Suprafaţa 

parte dobândire 
11itular.ul0 

NUECAZUL 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

Anul 
Categoria* 

dobândirii 

1 2009 

Adresa sau zona 

2 2016 

1 

Cota- Modul de 
Suprafaţa 'Fitularut;> 

parte dobândire 

37,69 100% 
împrumut Ţugui Gabriela

bancar 

210,59 1/2 
împrumut Ţugui Gabriela 

bancar Tu2ui Sorinei 











( 

6. Venituri din activităfi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Sotf soţie 

Cine @ realizat venitul Ir Suna venitului: -·. Serviciul prestat/obiectul� · Venitul ·anual
- -

Nume. adresa - ,a:enerator de venit încasat 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

7 .2. Sotfsoţie 

7.3. Copii 

-

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
29.04.2021 

6 



l 

( 

C 

... 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER IA 

CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Ip#{ fatfA!/ 
ŢUGUI GABRIELA , având functia 

la ME-Compartiment regional POCU 

Sud-Est(Braila) , domiciliul 

' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau �cţionar. lş societJ,ţi comerciale, companii/societăţi nş,ţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociatii. fundatii sau alte or:,zanizatii ne2uvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a acţiunilor 
NUECAZUL 

2. Calitatea de membru ÎD org�ele de conducere, administrare şi control ale societitilor comerciale, ale
r�or autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gr,g.purllor de interes
econom.ic. ,ale asociatiilor. sau fundatiilor ori ale altor omanizatii nff'uvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
NUECAZUL 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
NUECAZUL

4. Calitatea de membru ÎD organele de conducere, administrare şi contr.ol, retr.ibuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor .Politice, functi1,1 detinută si denumirea oartidului POiitic
NUECAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obpnute sau aflate în derulare În timpul

exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităplor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri

externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este l}cţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Bo1eficiarul deoomra:t mnnele, I ]ffilitutia I Pnxmura nrin I Tm Dala I Durata I Valoorea

1 

I 



pnnmele'dnJmireaşi ad-esa aJntractantă: areafoot cootra:tului io:heierii contractului 1otalăa 
ckrumireaşi încredinţa a:Jlllra:tului contra:tuh.Ii 

OOltsl amtra:tul 
TJtuhr ....... ·····-
NUECAZUL 

SoVso\ie--··········-

Rudede gJalul 11> ale titularului 
. . .. . .. . .. . .

Societă(i comen::iale' Per.mnă fizică 
autoriiatăl �i fiuniliale'Cabime 
individuale, cabiooeau:iaff; gx:iemp 
civileporesionalesaugx:ietă(i civile I 

(IOfesionale a.i răsp.mere limitată care I 

C �JIOresiaooavoca/�
-l � -, .... ....:.. Fuooatiil A�j2) 

o 

ll Prin mde de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
29.04.2021 

�ătura 

...............  


