DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatui
de Director tehnic

Miiea V. Radu
ia SantieruiNavaimangaHaS.A.

CNP
Mangaiia, Jud. Constanta

, având funcţia
,

, domiciiiui

cunoscând prevederiie art. 292 din Codui penai privind faisui în deciaraţii, deciar pe proprie răspundere
că împreună cu famiiia'' deţin următoareie:
* [) Prin famitie se înţeiege soţut/soţia şi copiii aftaţi în întreţinerea acestora.
L Bunuri imobiie
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor dectara inciusiv cete aflate în aite ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anui
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modui de
dobândire

Tituiaru!"

* Categoriite indicate sunt: (t) agricot; (2) forestier: (3) intraviian; (4) tuciu de apă; (5) aite categorii de terenuri
extravitane, dacă se află în circuitu) civii.
*2) La "Tituiar" se menţionează, în căzu! bunuriior proprii, numete proprietaruiui (titu)aru), soţui/soţia, copiiui),
iar în căzut bunuriior în coproprietate, cota-parte şi numete coproprietaritor.
2. Ciădiri
NOTĂ:
Se vor dectara inctusiv cete adate în atte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anui
dobândirii

Apartament

2003

59 mp

50%

Garsoniera

20Í5

20 mp

50%

Cota
parte

Mangada,

Mangada,

1

Modui de
dobândire
Contract de
vanzare cumpărare
Contract de
vanzarecumpărare

TituiaruP
Mitea
Mitca
50%
Mitea
50%
Mitea

Radu 50%
Marioara
Marioara
Radu 50%

* Categoriite indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de tocuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează. în căzu) bunuriior proprii, numete proprietarutui (titu)arui, soţut/soţia, copiiu!),
iar în căzu) bunuriior în coproprietate, cota-partc şi numeie coproprietariior.
H. Bunuri mobile
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricuiării, potrivit iegii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cu!t, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniu! cuttura! naţiona! sau universa!, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunuriie aflate în proprietate, indiferent dacă ete se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

HI. Bunuri mobi!e, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile 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.
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instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipu)*

Vaiuta
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2. Piasamente, investiţii directe $i împrumuturi acordate, dacă vaioarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor deciara inctusiv investiţiite şi participante în străinătate.
Emitent titiu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipui*

Număr de titiuri/
cota de participare

Vaioarea totaiă ia zi
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3. Atte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivaientu! a 5.000 de euro pe
an:

NOTĂ:
Se vor dectara inctusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiu) unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem ieasing şi aite
asemenea bunuri, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor dectara inctusiv pasivete financiare acumutate în străinătate.
Creditor

Contractat în anui
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Scadent ia

Vaioare

Vî. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de vaioarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciaie, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii pubiice româneşti sau străine, inciusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Venitul anual
-...........

---

-

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Sf exce/y/cozá & /r/ i/ec/amre cY^/íu/r/Ve y; /ra/o/úYe azaa/e pr/w/Yc r//u pa/Vca /Mr/e/ar & xra<7a/ /y / a/ //-&n

VH. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
——

Sursa venitului:

Cine a realizat venitul
7.

- -

-

........

generator de venii

va/ar//

1.1. Titular
Milea V. Radu

Şantierul Naval Mangalia S.A.
Str. Intrarea Portului N r.l,
Mangalia, Jud. Constanta

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2. TefH/Mr; <3ă? ac/mZ/ă/Z Z/i&pemYeM/e
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. TcaZZarZ <VZncer/area /â/o^Za/eZ /?MaarZ/ar
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^

Vemtul anual

Contract de munca

38.000 lei

3.1.Titutar
3.2. Soţ/soţie
4. Pem/Mr; J/M
4.). Titutar
4.2. Soţ/soţie

3 .

/ 7 ( ? H ,S 7 /

5.). Titutar
Mi tea V. Radu

Casa de pensii, Constanta

Pensie ta timita de varsta

37.500 tei

Casa de pensii, Constanta

Pensie ta timita de varsta

[9.600 tei

Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciu! prestat/obiectu!
generator de venit

Venitu! anua!
încasat

5.2. Soţ/soţie
Mitea D. Marioara
<5.

Cew/Mr?

¿/¿7n'?7dp'

6.). Titutar
6.2. Soţ/soţie

Cine a reaüzat venitu!
7. T¡pfH/M?7 J/7? prewO y/ ¿//n /bt-Hr; Je
7.]. Titutar

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8 .t. Titutar

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii
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Prezenta dec!araţie constituie act public şi răspund potrivit iegii penaie pentru inexactitatea sau
caracteru! incompiet ai dateior menţionate.
Data compietării
20.05.2020
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