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DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul,Constantin CRISTEA având funcția de Director executiv la Consiliul

Județean Galați -  Direcția Patrimoniu , CNP- , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe 
propria răspundere că împreună cu familia*1) dețin următoarele:

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

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

*) 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.

Adresa sau zona Categoria*) Anul 
dobândirii

Suprafața Cota- 
parte

Modul de 
dobândire

Titularul*2)

X

2. Clădiri

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

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de producție
*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora
*2) La ’Titular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția. copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

Adresa sau zona Categoria*) Anul 
dobândirii

Suprafața Cota- 
parte

Modul de 
dobândire

Titularul*2)

Ap 3 
camere

2013 75 mp 1/2 Cumpărare Mirala CRISTEA

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de 

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. bucăți Anul de fabricație Modul de dobândire
X

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă 
si numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror 
valoare însumată depășește 5.000 Euro

NOTĂ:
Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
X

III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile 
înstrăinate în ultimele 12 luni
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lV. Active financiare

,_ _ ,,.1 Conturi gi depozite bancare, fonduri de investitir,
rnvesttte. rnclusiv carduri de credit, dace valoarea insumat5
euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banca sau institutii financiare din straindtate

forme echivalente de economisire gi
a tuturor acestora depdgegte 5.OOO de

lnstitulia care adm-nGGaze= gi Deschis in anut

') Categorile indicate sunt: (.t) Cont curent sau echNalente (rnctusrv card); (2) Depozit bancar sau echivalente: (3) Fonduri de
IJ,!|fl 

*' echivalente rnclusiv fonduri private de pensii sa, 
"ne 

sisieme ir- aiu.ur"'r" rs"'"oi J"cli";;#;;t'; anurui fiscar

2. Plasamente, investitri directe gi imprumuturi acordate, daci varoarea de piald insumate atuturor acestora depegegte 5.000 Euro

NOTA:
Se vor decla.a inclusiv jnvest(iile 

Si partacipanle in strdin;tate

') Categoriii€ tndicate sunt: (1) Hadii de valoare detrnute 0flufl de stat. certrhcate. oDligatiuni): (2) Acliunr sau pa4r sociale insocietelr comerciale: (3) imprumuturi acordate in nume persdnai-

3. Alte active producatoare de venituri
de euro pe an:

nete, care insumate depdgesc echivalentul a 5.000

..x.......... ......

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate in streindtate_

V. Datorii

.. Debite, ipoteci, garanlii emise in benefrciul unui te(, bunuri achizilionate in sistem teasing gi
alte asemenea bunuri, daci varoarea insumati a tuturor aiestora depigegte 5.000 de euro.

NorA:
Se vo. declara inclusiv pasivele financiare acumuLte in sir,inetate

Emitent titlu/societatea in rare
persoana este actionar sau

asociaubeneficiar de i
Valoarea totalS la zi

Creditor Contractat in
anul

Scadent la Valoare

X
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4. Venituri din investitii

4.1 . Titular X

4.2. Soysotie x

5. Venituri din pensii

5.1 . Titular x

5.2. Soysotie pensie 40.000

6. Venituri activitati agricole

6.'1. Titular X

6.2. SoVSolie X

7. Venituri din premll 9i din jocuri de noroc

7.1 . Titular x

7 2. Soysotie X

7.3. Copii x

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular X

8.2. Sovsotie x

8.3. Copii X

Prezenta declaratie constituie act public Ai respund potrivit legii penale pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completdrii:

27.05.2020

I
I

I
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Semnitura:



Vl. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat5 de valoarea de
piate din partea unor persoane, organizalii, societeli comerciale, regii autonome, companii/societeti
nationale sau institulii publice romanegti sau strdine, inclusiv burse, credite, garanjii, decontiri de
cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a cSror valoare individuali depasegte 500 de euro*

') Se excepteazd de la declarare cadourile $it.atatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I !i al ll-lea.

Vll. Venituri ale declarantului 9i ale membrilor s5i de familie, realizate in ultimul an fiscal
incheiat (pokivit art.41 din Leqea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi complet5rile
ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din striinitate

Cine a realizat
venitul

Sursa venitului.
numele, adresa

Serviciul prestauobiectul
qenerator de venit

Venitul anual
incasat

1 1. Titular --x-

1.2. Soysolie ---Y

1.3 Copii
---x

Cine a realizat
venitul

Sursa venitulu i: numele, adresa Serviciul prestauobiectul
qenerator de venit

Venltul anual
incasat

1. Venlturi din salarii

1.1. Titular Consiliul Judelului Galali salariu 1 10.000

1 2. Soysotie
x

1.3. Copii
X

2. Venituri din activitali independente

2.1 . Titular x

2 2. Sovsotie X

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

3.1 . Titular x

3.2 Soysotie X

I

I


