
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuLSubsemnata, 	PIRVU MIHAELA 	 , având funcţia 
de Consilier asistent 	 Ia UAT Municipiul Tecuci 

CNP 	2881104171724 	, domiciliul Com Munteni ,Jud Galati 
unoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin famiiieseîn ţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

\1i 	i 	iii iun 
- 

 ( ateui i i 
\i ul 

d6b-àndirii 

F 
Supral,111,11  

Cui- 

prte 
VIodulIc 

dobândire 
1i 	(I 

Com Munteni,Jud 
Galati 

Agricol 2013 5000 m2 50% Cumparare 
 Pirvu Adrian 
Pirvu Mihaela 

Com Munteni,Jud 
Galati 

Agricol 2014 4000 m2 50% Cumparare 
Pirvu Adrian 
Pirvu Mihaela 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

- 
Adres a sau lun 

nul (uti- 
1 	ii ul itul Cakgui i 	i 

dobaic1iru 
Uj)i ifati 

te :dob. ire 
Pirvu Sorin Com Munteni, Jud Galati . 	. 

Autorizatie 
- cladire 2016 200 mp 50% 

contructie 
Adrian 
Pirvu Mihaela 
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. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 
*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1uld 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror 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. 

)ucricr 	ii nur Aiiiil (lobândi rii 	 Vil 	rea ein1 ţ  

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Ntura buiiulu 
însti ă inat 

0i1i 
iui a;n ii 

Peroana că tre carc -a 

înstrăinat T 	or 	Ţ  
însti ăniarii 
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Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii f1nanciare din străinătate. 

l n l Itu ţ  i 	i 	i(l 111 i n itreaii 
. 	 1 ipul 	iIiili 	13cchis in anul 	o1dlvalire li zi i adia aeteja 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (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 anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

l ni i t n t t1t1uIsoiet4t 	i 11) (i e perSoaHa este 
: 

ţloiidz 	au aso iat/b iie1i iar de imprumut Ti 1)11 1 
N ii in à i 	cle tit1iiti 

. 
tI  co .t4.de  partica)dte  

- 
iI()i 11S1 t(itala la ii 
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*categoriile  indicate sunt: (1) liârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certfîcate, obligaţiunz); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate 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. 

Creditor 	 (ntriciat în anul 	Sciitielit li 	 Vi1oarc 

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

- 	. 	 . 	 . 

i iic 	i rcliit 	eiiiu1 

1.1.Titular 

- 	Suri ven i! U Iii i: 	 urviciu1 prestat/Obiecl u I 
generator de venit 

Ven i( u I 
incasat 

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fîscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

. 	 .. 	 • 	 : 	 .. 	 • 	 .... 
Cin 	ciIitt 	CHiU! 

Suâiifiui: 
• 	 . •: 	 • 	 . 

tiumeie adresa gener4tor de N en it 
it1 aiiuiI 
•.. ticasat 	• 

1. Venituri din salarii  

1.1. Titular  

PIRVU MIHAELA UAT. Municipiul Tecuci Consilier-asistent 12943.00 ron 

1.2. Soţ/soţie  

PIRVU SORIN ADRIAN UAT. Comuna Munteni Consilier-local 1800.00 ron 

1.3. Copii  Consilier-Cabinet primar 12600.00 ron 

2. Venituri din activităţi independente 	• 	 • .• : 	 • 	 • 	 • 	
• 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1.Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi ţii  

4.1.Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii  

5.1.Titular 

5.2. Soţ/soţie . 

6 Venituri din activită/i agricole  

6.1.Titular 



6.2. Soţlsoţie 

( iuc a rciliiit vciiitul 	
ursa venitului: 	Surviciul presti/obieciiil 

. 	 . 	 ... 	 ., 	 •[ 

Vciii uI anual 

incasat 
7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

7.1.Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3.Copii 

8. Venituci 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 aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

30.05.2017 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuL/Subsemnata, 	PIRVU MIIIAELA 	 , având funcţia 
de Consilier asistent 	 Ia UAT Muncipiul Tecuci 

CNP 	2881104171724 	, domiciliul Comuna Munteni jud Galati 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere 

1. Asociatsau aeţioiiir Li ucictii cuincrcialc, c npanii! cti iiiunzlc, intituţii de credit, grupuri (1c in1crc 
.economic,.preculil:şi tau iri asocza ţii, tuiia ţza sau aJt 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - 

anzzLţH neguvernaiienta1e: 
Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
sociale sau 	părţilor sociale 

 
de acţiuni 	ş i!sau a acţiunilor 

Calitatea de ţinută  

1.1 

2. Calitatea dc laleaTibriJ în oruicle (lc cunducere, adniinistiwe şi colltrol al.e socîetăţilor comcrcialc, ilc 1-cii1)r 
autonome, ak cOmpùnùlor/socictà ~ iIov na ţionalc, ale instituţailor de ciedit, alc grupurilor dc interes icunumii ili 
asociatiilor. saufundtiiIor ori ale altur orizatii..neuvernameiita1c: 	.. 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2 .1  ................................................................ 

3 Calitatea ldemembru iai.eadrul asoci4ţiiio..profesiona1 	şiisiu siiac ţc  

3.1................................................................................................................................................................................... 

4. Calitatea de membrn îriorganele de c()nducere, adininitrzrc 	i cuntrol, retribuite.sau neretribuitc;de ţ inute în 
cadrul partidelor politici 	lzizicţia deţznut à şa dennmueaptadului Pulltii 

4.1.................................................................................................................................... 

5. Contractc, incliasiv cele de asistcnţă  juridică ,• eonsultazaţă  juridică , eiisultanţă . şi •cile, obţinute ori aflate .în 
dcrulaa e în tzmpiil excrcitării fuiicţialor, mandatelor sau deinnităţalor publice fznanţate de Ia bugetul de tat, local ş a 
dzii foIidurI cxterne ori îniheaate uz socaetăţi comercialc cu captaI de stat sau unde statul estc acţaonaa 
majoritar/ininoritar 
5.1 Beneliciani1 de conliact numele, 
prue1eIdeniaaiia şi adisa 

Insa 
contiactantă: 

Ptuceduiuprin 
car afost 

Tipul 
conliactului 

Data 
încheii 

Diaata 
conliactului 

Va1oaia 
totalăa 

1 



duniia şi Încidinţat contiactului contiactului 
adresa conftactul  

Titular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rude degiadul Ia1etitu1aiu1ui 

Societăţi comctcia1e/Paoană izică  
autu ă/Asociaţii 	iliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civi1epioisiona1e sau societăţi civile 
piofesionale cu raTundem limitatăcare 
des1 şoarăpioisiade avocatCganizaţii 
nem /Fundaţii/Aciaţi  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
S% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

30.05.2017 	 ....................... % 

	....... 
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