
DECLARA ŢIE DE AVERE
OFICIUL A srau

ŞI PUBLIC/TA TE IMOBILIARA

Z;ua~~:~~Eţ~j:
Subsemnata AndriucG. Mîhaela-Corina.................................. , , ...••.........•..• ' , , ..

Sef birou
având funcţia de

O.C.P.I. Suceava, Suceava, Rădăuţi

la , ,
CNP [' , 1

, ,~."-,_:,-:: •. domiciliul Radauti, judetul Suceava............................................
• :2.. "., -,,-, , ,

cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că Împreună
cu familial) deţin următoarele:

, î*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora,

'--
1, Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

'.",- ~'i'"," ,'" ,.,' '" i~' ';;.v'o~' :-:"j' ~" ",;;(, d

,Cota-parte 'Modul de dobandJre ': 'Titul'ai'~ll)
• - '.: ;.o :t" '.

~.,

* 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.
1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunuriloryroprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar În cazul
bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

O
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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[C£taJp}rta [~~!ltţdî6âtdi5 IlTitiMful.,Qobâii'dirii t:praraţ::

Andriuc Sabina,
fiică, - nuda

proprietate
Suceava, Contract de
Radauti, Apartament 2002 47 m2 1/1 vanzare Andriuc Mihaela

cumparare - Corina -
dreptul de
uzufruct via ger

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariJoL

II. Bunuri mobile
t. Autovebicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturi şi alte mijloace de transport care sunt

r'1puse înmatriculării, potrivit legii ,
J

INed!b~ăţil rmlldţfM;mIMtd;l~id{bf!diSi

Ford Ka Contract de van zare
Autoturism 1 1997

cumparare

Contract de van zare
Autoturism SKODA FABIA 1 2001

cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte
care fac parte din patrimoniul cultural naţional san universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

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

(momentul declarării.

Descriere sumam

tII. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme ecbivalente de economisire şi investire, inclusiv
cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Iii.titriţia care-admiJiiStrează -şi
ailresa acesteia

r lategoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivolente; (3) fonduri de
h1vesliţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului
fiscal anterior),

2. Plasameote, iovestiţii directe şi Împrumoturi acordate, dacă valoarea de piaţă Îosumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.'

;EÎiiiteritfitiu{soCietatea încare'persoanâ este,
-=:O.II•• ai!,~_o{~.~.~~~~i.,.""'A -.
,acţlO!Jar,sa,u as(}clatlbeoeficJar,i1e Imprumut,

INuiiiăr'deOtitJririlJ 'l~iIiiI"t"9"&i*,.î':'I
'.-i1 " iii""" ~Valoarea totala',la ZI,co•.•• epaclp~re'~

3. Alte active prodocătoare de venituri oete, care Însumate depăşesc ecbivalentul a 5.000 de euro pe ao:.

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inute (Iilluri de stat, cerlificale, obliga/iuni); (2) ac/iwli sau părli sociale
În societă/i comerciale; (3) Împrumuturi acordale În nume personal. 4

O

fi•••".+jj••"Ea!_ SL_ .'
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NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte asemenea

bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare'acumulate În străinătate .

..• contractat;ni~~u!ll JSm*t;n anull"

a.R.D. - G.S.G

a.R.D. - G.S.G

a.R.D. - G.S.G

!J",;;",C.R - S.A.

2009

2017

2016

2006

2032

2022

2021

2021

7.500 RON

5.001 RON

27.000 RON

5.000 RON

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro'

-mra rţf~ ..~.''.s.~.am.av~n.idl$.. 1.'1"....SSeern.vieiulpresta~O.b. i.eet~!m-.I....v. e.ţ=. ~.aI .•••• ..;:u,~ •••••• -'_, IllI!I!II"generator,deY'tri'tW •. , ,,,' !ncasat]I,JR

1.1. Titular

J;,2' Soţ/soţie
{j

1.2. Copii
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'Se exceptează de la declarare cadaurile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea,

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat (potrivit
ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate,

lEine areJ=:V%. .iM~!:trli.llfllr:iciUI prestat/Obi."I,~
o ,; generator,(Jeyemt "o: IOcasat

• "00 o ,', ,

1, Venituri din salarii
",', .. , '

, .
l.i. Titular

O.C.P.I. Suceava,
Andriuc Mihaela-Corina Salariu + norma de hrana 73.862 RON

Suceava

i.2. Soţ/soţie

;'")~,
1.3, Copii

2, Venituri din aciivilăliindependente

2.i. Titular

2.2, Soţ/soţie

I
1f?~enitJ;idindeda;e~/olosinlei blmurilo~;/

"

'o
,. --'---!:.,-=:''',-_~-)l':-" . "".- - - -, .'c, " •• ,., -, ;-'.~'-. ",-~,: •. : "

" ,',
, ..

3.i. Titular

3,2, Soţ/soţie

, .
4,-Venituri (fin irrvestijii, .' ,. - '--:.:-~' - ",-.: ". - "' i~,-;: " , " '

, .' .. ,

4,l. Titular
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4.2. Soţ/soţie

,

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

, ,

6, Venituri din activităţi agricole
1....... . ,
• v.'Î. Titular

62. Soţ/soţie

7. Venituri din preniii şi din)ocuri de noroc'" "

7.1. Titular

l'~'ţ.Soţ/soţie-
7.3. Copii

8. Venituri din alle surse . , , ..
"

" '. . ' , .. .. . "
,

, '

8.1. Titular

Pagina 6 din 7



,
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.

10

Data completării

I 17/05/2019 I
~,~mnătura

[

--'1 u-, ",
.- , .
- - . .'

"_.._':_- - -'~'-"
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