
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, BUICĂ M. MIHAELA , având funcţia
de EXPERT SUPERIOR Ia AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ,

CNP 2710322381454 , domiciliul BUCUREŞTI~ STR. AUREL VLAICU NR. 108, SECT. 2

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

*1) Prin familie so înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acostoľa.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv cob aflatc în alto ţări.

-~ ‘,, • AnuL Cota-’ Modulde ‘ »
Adresa sau zona Categona* a ,, Suprafaţa - Titularul’
‘ - - ~ dobandirn ‘; parteŕ ~ dobandire - ‘

* Categoriibo indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu do apă; (5) alte categorii do terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La ~TituIar” so menţionoază, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

jar în cam! bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cole aflate în alto ţări.

t’_ -. ~Anu1 ~ Cota- ,lWod’iIde . -‘2)
‘ ,~—Adreşa sa’~ zo~na~. ‘~ Categorla* ‘ - .. Suprafafa ‘ . TilEuIarúl

~. - dobândiru parte dobândire -
$TEFAN CEL MARE CREDIT BUICĂ M

2 1,18 93 1 BANCAR MIHAELA

* Categoriile indicate stint (1) apartament; (?) casă de locuit; (1) casă de vacanţă; (4) spaţii cornerciale/de
producţie.
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*2) La “Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaľului (titularul, soţul/soţia, copilul),
jar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovebicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

~Nitura M~cá~r ‘Nr~de bucăţi Anal dc fabriçaftr j”todul de dobândire “

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

NOTĂ:
Sc vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă dc se află sau nu pe teritoriul României

Ia momentul dcclarăľii.

Descriere suţnară Anul dobândirii Valoarea estimată
~ł ,

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile îustrăinate în
ultimele 12 luni

Nátura bunului Data Persoana către care sa Forma
~. ~. ... .. .. ~‘. .. .. Valoareaînstrainaf instrainaru instrainat mstrăinarn

IV. Active financiare
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din stľăinătate.

Jnstituţia care administrează Yfjp’jJ* Vatuta Deschis în anul Sold/vakare Ia zi
şi_adresa_acesteia

*Categorule indicate sunt: (1) corn curent san echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar san
echivalente; (3) fonduri de invesźijii San echivalente, inclusiv fonduri private de pens!! san alte sisteine en
acutmdare (se vor declara cele aferente ann/ui jiseal anterior,).

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

NOTĂ:
Sc vor dcclara inclusiv invcstiţiilc şi participărilc în străinătatc.

Einitent titlu/societatea hi care bersoana este Nuniăr de titluril Valoarea totală Ia ziacţionar sau asociat/benejiciar de împrumut TipuI* cota de participate

*C’ategorule indicate sunt: (I) Mr/i! de valoare dc/mute (‘titluri de stat, certiJîeate, obligaţiuni,>; (2)
ac/inn! saupărţi sociale in soeietăţi coinereiale; (3) împruniuturi acordate în mane personal.

3. Mte active piotlueătoaie (IC vcnitui I liCk, CHIC îiisiiiuatc (ICpÚŞCSC ecliivtileiiiul a 5.000 (IC CUI ()

an:
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.NA.

NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Bebite, 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:
Sc vor declara inclusiv pasivele financiare acurnulate în străinătatc.

Credit~ir Coutractat în anul Scadent Ia Valoare

BCR 2018 2022 22.885,29 LEI

BCR 2018 2034 350.416,63LE1

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

Cĺni a realizat venitul Sursa venitulul: Serviciul,prestatJObiectul Yenitul anual~ numelé, adresa generator de venit mncasat

1.1.Titulai - - -

1.2. Soţ/soţie

1.3.Copii - - -

*Se exceptează de la declarare cadourile şi Iratalille uzuale prim ite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

‘/11. Venituri ale declarantului şi ale inembrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal închelat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Cu modificările şi completările ulterioare)
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NOTĂ:
Se vor deciara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

. . . Sursa venitulul: Serviciul prestat/Obiectul Venitul auua~Cme a reahzat yenitul A

_______________ numele,_adresa generator_da vemt mcasat
]. Venituri din salarii

1.1. Timlar
MINISTERUL FINANŢELORBIJICĂ M. MIHAELA CONSILIER SUPERIOR 78.347 LEIPUBLICE

1.2.Soţĺsoţie - - -

1.3.Copii - - -

2. Venituri din activităţi independente

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor

2.1. Titular

2.2. Soţĺsoţie

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular

4.2. Soţĺsoţie

1. Venituri din investiţii

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din aetivităţi agricole

6.2 So~soţie - - ..

~ . . . Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul ~Venituł anual
One a rcabzat vetutul ~. :\~ Nunie, adresa generator devenit incasat

7. Venituri_din_prernii şi din jocuri de noroc

6.1. Titular
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7.1. Titular

7.2. Soţ soţie

7.3. Copii

& Venituri din alte surse
8.1.Titular - - -

8.2. Soţ/soţie - - -

8.3.Copii - - -

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

Data completării Semnătura


