
_10/0  .2, o j- , 2,0  
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul /Subsemnata GRIGORIU MIHAELA avand functia de sef birou U.I.E.S PF la U.A.T. 
Municipiul Tecuci,CNP 2650325173165 ,domiciliul str. Gheorghe Petrascu,nr. 9 ,B1 E sc. 1 ,ap. 10 municipiul 
Tecuci,jud. Galati cunoscând prevederile art.326 din Noul Cod penal privind falsul în declara ţii, declar pe 
propria răspundere că  împreună  cu familiaU  deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Anul Cota- Modul de 
- (lrCi 	1U /OflI (a1cgori dobândirii J)arte dobândir IitaIai ţil 

3/4 
Cerificat 

Grigoriu Mihaela 
Buhusi , jud. Bacau, 5 2014 404 mp. 

1/4 
mostenitor Rusu Maria 

nr.124/24.10.2014  

3/4 
Cerificat 

Grigoriu Mihaela 
Buhusi ,jud. Bacau, 5 2014 532mp. 

1/4 
mostenitor 

Rusu Maria 
nr.124/24.10.2014  

3/4 
Cerificat 

Grigoriu Mihaela 
Buhusi , jud. Bacau, 5 2014 17800 mp. 1/4 

mostenitor 
Rusu Marîa 

nr.124/24.10.2014 

3/4 
Cerificat 

Grigoriu Mihaela 
Comuna Costisa ,jud. Neamt 5 2014 7500 mp. 

1/4 
mostenitor Rusu Maria 

nr.124/24.10.2014  
1/2 Cerificat Grigoriu Mihaela 

Comun Podoleni 	Neamt ,jud. 5 2014 10000 mp. 
mostenitor Rusu Maria 

124/24.10.2O14 
1/2  Rusu Dumitru *categoriile  indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap ă;( 5) alte categorii de terenuri extravilane, 

dacă  se află  în circuitul civil. 

2. Clădiri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Aaiil • 	 • •Cota- Modul 
*U iiia (iuri ă * 

dobnirii Suprafaţa 

3/4 

(lObH(liIU 

Cerificat 

IittiliiiI2 

Buhusi jud. Bacau, , Grigoriu Mihaela 
Str. Libertatii nr. 28 

2 2014 126 mp. 1/4 
mostenitor 

Rusu Maria 
nr. 124/24. 10.20 14 

Tecuci , Gheorghe Petrascu nr. 9, 2002 53mp. 1/1 
Contract donatie Grigoriu Viorel- 

Ovidiu 

 

 

bl. E, ap. 10 2158/24.06.1998 

- 

Ovidiu  
Tecuci , Gheorghe Petrascu nr. 9, 2002 S3mp. 1/1 Contract donatie Grigoriu Viorel- 
bl. E, ap. 10  2157/24.06.1998 

*Cate)rii1 e  indicate sunt: (1 i anartament: (2) cas ă  de locuit: (3) cas ă  de vacantă: (4) snatii comerciale/de nroductie. 

°Prinfamilie se înţeiege so ţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2 La ,,Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţui/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte 

ş i numele coproprietarilor. 



11. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Ntuii Maia Nr de bucăţ i Anul de fabiica ţ i€ Modui (11 dobândjii. - Autoturism VOLVO 4601 GL 1 1986 Contrat de vanzare 
cumparare 1 8.07.2008 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul eultural na ţional sau universal, a eăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

1)i.iriere sumara 	 nti1 dobândirii 	 a1oai i ilini il t 

= 
111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni 

Natiiri bunului 
intra:i.at -ii 

l)ata 	... 
intrăinării 

•. 	leroina că tr 	cre s-a 
înstrăiiii( 

Fornia - instraanarii 



Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusivcardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii f1nanciare din străinătate. 

Fip.ul* ...:• Va1uta. Deschisînanui 	SoldâaloareIa zi 

* Categoriile indicate sunt: (1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2 ) depozit bancar sau echivalente; (3 ) fonduri de 
investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a 
tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlul 	cctatea în ctre pci -soarla etc 
. acţaonar sau aociat/benefacaar de imprumut 

. 	 . Tipu1 i. 	1e titliaril 
, ... de ... parta. 	.,  Lota 	capai aloaFea.tQta1a lazi 

*Categoriile  indicate sunt: (1)hârtii de valoare de ţinute (titluri de stat, certificate, obliga ţiuni);(2)ac ţiuni sau părţi sociale în 
societăţi comerciale; (3 )împrumuturi acordate în nume personal. 

3. AIte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în str ăinătate. 
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V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte 
asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

(ri(ljtor ( 	n(ractat îii anul cadeii 	Ja ViIoare 

C.EC.BANK 2008 2018 30000lei credit 
24500 lei dobinzi 

Total 54500 lei 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă  din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

CiH c a reali,al 	eriittil u ra venil tilui: 
nurnele, adresa 

Serviciul prcNtall( ) bicel u l 
generator (le veuit 

Veuitul an ual 
îflCaSUt 

1.1.Titular - - - 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

* Se exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i alIl-lea 

vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultiinul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

. ( ine a realiat venitul rira vcnitului: 
fluni(1( 	adres a 

Serviciul 1)resttl()biietul 
ginel ilot (i( 	nil 

cnitu1 aiival 

1 Venilui i din salui u 

1.1. Titular 

Grigoriu Mihaela Salariat U.A.T Municipiul 
Tecuci Consilier 38594 lei 

1.2. Soţ/soţie  

Grigoriu Viorel Ovidiu SC. CONTEC FOODS Inginer mecanic 32400 lei 

1.3.Copii - - - 



Cine a reall7atvenitul ursa 	enitului 
numele,adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
geneiatoi de 	iu vet 

Vcrntul anual 
încasat 

2. Venituri din activităţi independente  

2.1.Titular - - - 

2.2. Soţ/soţie - - - 

3. Venituri din cedareajoiosinţei bunurilor 

3.1.Titular - - - 

3.2. Soţ/soţie - - - 

4. Venituri din investi ţ ii  

4.1.Titular - - - 

4.2. Soţ/soţie  

5. Venituri din pensii  

5.1.Titular - - - 

5.2. Soţ/soţie - - - 

6. Venituri din activil ăţi agricole  

6.1.Titular - - - 

6.2. Soţ/soţie - - - 

7. Venituri din preniii şi dinjocuri de noroc • 

7.1.Titular - - 

7.2. Soţ/soţie - - - 

7.3.Copii - - - 

8. Veniiuri din alte surse  

8.1.Titular - - - 

8.2. Soţ/soţie - - - 

8.3. Copii - - - 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semi ătura 

02.05.2017 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul /Subsemnata GRIGORIU MIHAELA ,avand functia de sef birou U.I.E.S. PF. la U.A.T. 
Municipiul Tecuci,judetul Galati ,domiciliul str. Gheorghe Petrascu,nr. 9,B1 E sc. 1 ,ap. 1 O,municipiul 
Tecuci,jud. Galati cunoscând prevederile art. 326 dinNoul Cod penal privind falsul în declara ţii, declar pe 
propria răspundere: 

. Asociat SiU acioiiar ia soeictic nicreiiic, coinpanii/socicÎ ţ i nionaic, institulii (1C crclit,grupuri 
1C inîures Ccofloniic, I)iCti1fl_i lucnii)ruin asociatii.lundatii 

Unitatea 
. 

- denumirea ş i adresa - 

saii aIIc_orauizaiinuguvernaineniale: -  
. 	 . 	 Valoarea total ă  a 

. 	 . 	 Nr. de parţi sociale 	. Calitatea de ţinuta 	 . 	 . 	 parţilor sociale 

	

sau de acţiuni 	. 	 . şi/sau a acţiunilor 

2. C1iIatca (IC JBclnl)rti în7rgane1c dc conduccre, administrarc sicontrol alc socic1 ţ i1or comcrciale, 
alc rcgiilor autonoine, aic coI1lj)anii1or/socicti1or naiou:i1c, ale institu ţ iilor de crelit, ale grupurHor 
(le iutlr(s eonoinc, ilc asocia ţ iilorsàu fundaţiiloi ori ale illor orgini/ i(ii r guiI1l_rrncnt ik 

Unitatea 	 . 

Cahtatea deţinuta 	Valoarea benefîciilor 
- denumirea şi adresa - 

2. 1..... 

3.Ca1itateaiciiicrnbruîn cadrul acia1iiIor profeSle ş ilsiu sindicale:  
3.1.....S]NDICATUL DEMOCRATIC AL BUGTARILOR DIN ROMANIA 

4.1. 	 - 
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. (untrict 	iiic1tiiccic d e 	ilen 	i 	j tiril iu, Constiltail 	i ci 	ile, ohliriiilc sail 	allate în dcrulirc in 
tifl1pul ecrcitirii funcliilor. uiinditelur saii dcnini(tilor publicu fintn:ite de li hueluI dc Si l it, luc:il 

i 	d Ifl 	tOH(l U ri 	cicrnc 	uri 	înclieiiic 	cu 	socictati 	conierci:de 	CIJ 	c:ipil 1 	dc 	scil 	:lu 	iindc 	statill 	ctc 
ţiia r l 	ita,IaHnoiita i: 

Procedura 
Instituţia 	prin care a 	. 	Data 	 Valoarea 5.1 Beneficiarul de contract: 	 Tipul 	,. 	 . 	.. 	Durata . 	 contractanta:denu 	fost 	 incheierii 	 totala a . 	 . numele, prenumele/denumirea ş i adresa 	. 	. 	 . 	co ntractulu i 	 . 	contractului 

mirea ş i adresa 	încredinţat 	 contractului 	 contractului 
contractul 

Titular ............... 

Soţ/soţie............... 

Rude de gradul I 	ale titularului ...... 

Societăţi comerciale/ Persoană  fizică  
autorizatăi Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate,societăţ i civile profesionale 
sau societăţi civile profesionale cu 
răspundere limitată  care desf şoară  
profesia de avocat/ Organiza ţii - - - - - 
neguvernamentale/ Funda ţiil 
Asociaţii2  

» Prin rude de gradul I se înţelege prinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denunairea şi adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, soţulisoţia şi 

rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt clefinite la pct. 5. 

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

Data completării 	 Semnătura 

02.05.2017 
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