
Ille;Ove- 1?we 
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul lSubsemnata GRIGORIU MIHAELA, avand functia de sefbirou 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 fami1ia deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 

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

Anul Cota- Modul.de 
ICI 	ZO1Ii (1l)I)(ljJii )11C dobândir iituluul 

3/4 Certificat Grigoriu Mihaela Buhusi , jud. Bacau, 5 2014 404mp. 
1/4 

mostenitor 
Rusu Maria 

nr.124/24.1O.2014 

3/4 
Certificat 

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

1/4 mostenitor 
Rusu Maria 

nr.124/24.1O.2014 

3/4 Certificat 
Grigoriu Mihaela Buhusi ,jud. Bacau, 5 2014 17800 mp. 1/4 mostenitor 
Rusu Maria 

nr.124/24.10.2014 

3/4 Certificat 
Grigoriu Mihaela Comuna Costisa ,jud. Neamt 5 2014 7500 mp. 

1/4 
mostenitor 

Rusu Maria 
nr. 124/24. 1 0.20 14 

1/2 Certificat Grigoriu Mihaela 

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

nr.124/24.1O.2014 
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 afiă  în circuitul civil. 

2. Clădiri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adrc 	tu zout (.tcoril* Anul 
dobâiulirii Suprafiqa 

Cota- 
parte.  

Modul dc 
dobândirv IItÎ,1Ir111 

Buhusi , jud. Bacau, 
2 2014 126mp. 

3/4 Certificat 
mostenitor 

Grigoriu Mihaela 
Str. Libertatii nr. 28 1/4 

nr.124/24.10.2014 
RusuMaria 

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

bl. E, ap. 10 2158/24.06.1998 Ovidiu  
Tecuci, Gheorghe Petrascu nr. 9, 

2002 53mp. 1/1 Contract donatie Grigoriu Viorel- 
bl. E, ap. 10 2157/24.06.1998   Ovidiu 

*Categoriile  indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de produc ţie. 

»Prinfamilie  se înţelege soţul/soţia ş i copiii afaţi în întreţinerea acestora. 
2 La ,,Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularui, so ţul/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 şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

aturi Marca r. debuci uu1 de !ibricatic Modu1:ie.dobândirc 

Autoturism VOLVO 4601 GL 1 1986 
Contract de vanzar 

cumparare_18.07.2008 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, 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 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul 

României Ia momentul declarării. 

1)ccrierc umiră 	 \nUI 11in(lirii 	 Vi1oarea cs(imit 

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

tiii 	t 	l)IifliilUl 

in1iiini1 -- 
l) ti i 

înstră inării 
Pi 	o in i 	1i - C 	s,l 

înstrăinat 
l oi in i .. in•stratna:rii 

- 

2 



Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Institu ţia carc 1(1i1)i5tiCii I 1 0141* şi adrea a ces t eia  Valuta Deschis în anul Soid/valoarc 1i îi 

* 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, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a 
tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de euro 

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

Fntent titlu/societatea îii cdre peioana ctc 
. 	 . acţionar 	au aociat/bencficiar de iniprunnit 

. 	 .. 1 ipu1 Nr. de itiiri! 
. 	 . 

 ( ota dc j)articll)arc 
Valoarca tota1 	la zi 

*Categoriile  indicate sunt: (1 )hârtii de valoare de ţinute (titluri de stat, certificate, obliga ţiuni);(2 ) acţiuni sau părţi sociale în 

societăţi comerciale; (3 )împrumuturi acordate în nume personal. 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în str ăinătate. 



V. Datorii 

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

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

Crediiur (ntr,ct:it in allui Scadel t 1i N :iiu:irc 

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

Total 54500 Iei 

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, companiilsociet ăţi naţionale sau 
instituţii 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* 

(inu 	l 	I . 	1 
urii vunitului: 

ri unele, adrci 
Seniciui prct:itiObiectui 

cner:itor (Ic vcnil 
cnitut anual,  

IllCi1t 

1.1.Titular - - - 

1.2. Soţ/soţie - - - 

1.3.Copii - - - 

* Se exceptează  de Ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i alII-lea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 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. 

( 	lfl( 	i i 	ihi il 	iniliil 
Sui , i - eiutului 
nuni.k, adiea 

Servi.iul IH  .,tat/Ohiectu1 
-1
cnerator de venit 

(nitul aimal 
in 	i 	ii 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Grigoriu Mihaela 
Salariat U.A.T Municipiul 

Tecuci  
Consilier 37270 lei 

1.2. Soţ/soţie  

Grigoriu Viorel Ovidiu SC. CONTEC FOODS Inginer mecanic 32400 lei 

1.3.Copii - - - 
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Ciiu a realizat veiiitul ii1p: ş • /0ttil eitu:wi 

2. Venituri din activit ăţi independente 	 .• 	 . 

2.1.Titular - - - 

2.2. Soţ/so ţie - - - 

3. Venituii din cedareafolosinţei  bunurilor 	 . 	 . 	 • 	 • 

3.1.Titular - - - 

3.2. Soţ/soţie - - - 

4. Venituri din investiţii  

4.1.Titular - - - 

4.2. Soţ/soţie  

5. .Veniiuri. din pensii 	•• 	• • . 	 . 	 .... 	 .. 

5.1.Titular - - - 

5.2. Soţ/soţie - - - 

6. Venituri din activit ăţi agricole  

6.1.Titular - - - 

6.2. Soţ/soţie - - - 

.7. Venituri din premii ş i dinjocuri de noroc 	: 	 .......• 	: 	 . 

7.1.Titular - - - 

7.2. Soţ/soţie - - - 

7.3.Copii - - - 

8. Veni!uri 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 
	

Semnătura 

14.05.2018 





100/ 

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. 9,131 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: 

JAsociat sau acţioiiir Ia societăti•oinerciIe, conpaniiisoci ăti 	iona1enstittiide credit aitiuuri 
.deinteres econornic,picurn ş i 	inbruîn.asoeia .u ţjj..sau altc organizaţii iiier 	i.rnentale: 

Unitatea 
. 

- denumirea şi adresa - 
. 	 . 

Calitatea de ţinuta 
. 	 . Nr. de parţi sociale 

- 	 . 

sau de acţiuni 

Valoarea totală  a 
. 

pa rţilor sociale 
. 	 . ş i/sau a acţiunilor 

1 	 l 	 l 	 .l 	----------- .---- 	 - __1 	 - 	 .-- 1 
. . clIt ţaa tJ 	JI!LJlIlJJI Li 111 1 PI 	1llLlL ţJL LllltlLl L., 1 ţ JIIlL1I3lJal L Il L ţ lltIUl IlL 	PLlUl1lllJl Li1llL.I LICIIL. 

iic rcgiilor autnoiiic, aie coinpniilorlsocict ă 4i1ur iii ţiona1e, i1e instiluţiilor dc crcdit, tic rupl1rilur 
------------- - ----------------- - --- -- --------------t.._- l-::l 	 . 	_. 1._ 

•• -!A 	.• 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

S - 

Valoarea beneficiilor Calitatea deţinuta 

2.1..... 

3. ca1.itatea dciiicrnbru îii cadrul asociaţiIr profe 	onalci/ ă u 	ica1e: 	- 	 - 	 - 	 - 

3.1.....SINDICATUL DEMOCRATIC AL BUGETARILOR D]N ROMANIA 

4.1. 	 - 

1 



5 Contracte, inclusiv cele de asistent ă  juridică , consultantă  ş i civile, obţinute sau aflate în derulari în 
tunpul eei cit ării ftinctiiloi, inandatelor au demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul de stat, local 
şi diii fonduri externe oi i încheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar anajoritar/minoritar  

Procedura 

5.1 Beneficiarul de contract: 
Instituţia 

contractanta:denu 
prin care a 

fost 
. Tipul Data 

. 	 ... incheierii Durata Valoarea 
totala a 

numele, prenumele/denumirea şi adresa . 

mirea şi adresa încredinţat 
contractului contractului contractului contractului 

contractul  
Titular ............... 

Soţ/soţie............... 

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

Societăţi comerciale/ Persoană  fizică  
autorizată! Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate,societ ăţi civile profesionale 
sau societăţ i civile profesionale cu 
răspundere limitată  care desfa şoară  
profesia de avocat/ Organiza ţii - - - - - - 

neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii2  

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

rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la pct. 5. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

14.05.2018 

2 
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