
DECLARA TIE DE A VERE 
1 3. IUN. 2018 

INT/U1r Î,1,.--, ..... 
7J 

IEŞI:); ---�-"'----

Subsemnatul/Subsemnata, LUCACI DANUT DUMITRU............................................. , având funcţia 
de Sef tura taxare...................................... la D.R.D.P. IASI - A.C.I. SCULENI.. ............................... . 

............ , domiciliul - IASI;CNP 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1l deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

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

.< - AnulAdresa sau zona " ea,tegoria* i d b" d" .. ,.- _,. o -an 1rm ,,

'"' Cota-S.u,prafaţ�, parte
Mod.ul de 
dobândire 'Fitularu11> 

* 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-paite şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

- Anul Cota- Modul de Adresa sau zona Categoria* Suprafaţa Titularu12> 
- -I dobândirii parte dobândire 

IASI 1 1997 93 m.p. Lucaci Danut 
------ cum parare Lucaci Veronica 

I 











.. - ,
_ 

Sursa venitului: Serviciul prestfit/obiectul Venitul anual 
Cine a realizat v:enitul 

� "'" 
N urne, ,adrţsa .. 

,{!:enerator de venit 11 încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

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 

30.05.2018 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

D.R.D.P. 1/.\: ,

. 1 3. IUN. 2018 
C;/7INTRARE ✓ J 

I lRE -------

Subsemnatul/Subsemnata, LUCACI DANUT DUMITRU................................ , având funcţia 
de SefTura Taxare................................... la D.R.D.P. IASI - A.C.I. SCULENI................................. , 

CNP  , domiciliul - IASI; 

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

1'. Asociât său acţionai la focietăţi com'erciale, c-Ompanii/societăţi naţionale, hţstituţii -de credit, grupuri de 
int�res economic, precum şi memlfrmîn,l,l.sociaţii, fundatii sau alt_e1,prganizatii negu�e:r:namentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută s ociale sau părţilo r s ociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunil or 

I. 1 ...... 

1
• 2. Câlitâtej• d'e piemllru în organele de conducere, admirfistrare şi conlrol' ale• soc'i'etăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale. co.mpaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

1, econo,mk, ale asocil.ltiilor sau fundatiilor ori ale iţltor organizatii neguver:namenţale: 
Unitatea Calitatea deţinută 

- denumirea şi adresa -
2.1. . . . .. 

:( Califatea de memor:u în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale ,. 

-·

3.1 ..... .Sindicatul drumarilor „Elie Radu" 
. 

Valoarea beneficiilor 

\: C ·- -
- .. -� -- - �. I

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice

,-
functia detinută şi denumirea partidului politic

4.1... .... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital 
majoritar/minoritar: 

de stat sau unde statul este acţionar 

5.1 Beneficiai.tu de contract: mnnele, I Jnstituµa I Procedura prin I TipLU Data I Durata I Valoarea 

l






