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DECLARAŢIE DE AVERE

S u b s e m n a ta

SAVA V MIRELA
S ef b iro u

având funcţia de
ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S . A . ,

CNP

C o n s ta n ta ,

M a n g a lia

, domiciiiu!
B lv d .

C A L L A T IS, n r .

cunoscând prevederHe art. 292 din Codui pena! privind fa!su! în dec!araţii, dectar pe proprie răspundere că împreună
cu famiiial) deţin următoare!e:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

L Bunuri imobite
!. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

A nut

Cota-parte

d o b â n d ir ii

Modu! de dobândire

Titularul)

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (3) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află în circuitul civil.
I) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Ctădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anui
dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modu! de dobândire

Titu!arull)

C o n s ta n ta ,
C o n tra c t de
M a n g a lia ,
A p a rta m e n t

1996

4 2 m2

100%

v a n z a re
c u m p ă ra re
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SAVA MIRELA

* Categoriite indicate sunt: (!) apartament; (2) casă de tocuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercia!e/de producţie.
!) La "Titutar" se menţionează, în căzu! bunurilor proprii, numeie proprietaruiui (tituiarui, soţut/soţia, copitu!), iar în căzu!
bunuriior în coproprietate, cota-parte şi numete coproprietarilor.

1!. Bunuri mobile
L Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şaiupe, iahturi şi aite mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr.de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

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 cultura! naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurite aflate în proprietate, indiferent dacă eie se află sau nu pe teritoriu) României !a
momentu! declarării.

Descriere su

,

Anul dobândirii

Valoarea estimata

!H. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în uitimele 12
luni
-

Natura bunului înstrăinat

Data
înstrăinării

------ .--------------- nrnnn---------Persoana catre 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 dectara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi
adresa acesteia

Tipul*
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Valuta
-

Deschis
în anul

Sold/valoare la zi

*Cafegor/7V<? /rK%cate SMM/.

coz?/ CMfgn/ MM cc/i/vaîcMrc b'Mc/:o7v carb); (2/ Je/?oz/7 bancar ^MMecA/va/cMfe; ^ yb^^Mr/ be

/ave^a/M soM ecA/va/ea^. mt/Msh'ybMifMri pr/i'a/e <7e
y?^ca/ aa^r/o/^.

MM a/fg

CMacMWM/are (îsg vor <7eo/ara ce/e a/erea^e aaM/a/

2. Piasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă vaioarea de piaţă însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor deciara inciusiv investiţiiie şi participărite în străinătate.

Emitent titiu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/benefîciar de împrumut

Număr de titiuri/
Vaioarea totaiă ia zi
cota de participare

Tipui*

"Cafggora/i* /aJ/oatg snat.' ^ M rtă
va/oare Je/iaM/c Ţîâ/ar/ rfg s/a/. oerr//îoaro, ob/<ga7/Ma/)), (2) ac^â/a/ saM păr/i soo/a/e
ia Mcie/ăf; co/aercia/e.' ^ iwprM/aMtMr/ acor<7a/e ia aaare persoaa/. 4

3. Aite active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivaientui a 5.000 de euro pe an:
Descnere

Vaioare

Vaiuta

+
NOTĂ:
Se vor deciara inciusiv ceie 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 deciara inclusiv pasiveie financiare acumuiate în străinătate.

Creditor
BRD

Contractat în anui

2020

Scadent în anui
2024

Vaioarea
3 0 . 0 0 0 RON

V!. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de vaioarea de piaţă, din partea unor
persoane, organizaţii, societăţi comerciaie, regii autonome, companii/societăţi naţionaie sau instituţii pubiice
româneşti sau străine, inciusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheituieii, aiteie decât ceie aie angajatoruiui, a
căror vaioare individuaiă depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitui

Sursa venituiui

!.!. Titular
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Serviciu! prestat/Obiectu!
generator de venit

Venüui anua!

i .2. Soţ/soţie

1.2. Copii

gxcgp/gazii i/g /a ¿/ec/arare cadfai/nVe y; /ra/a////e azaa/e pr<w;/g i/a? parcea rai/g/or Jg grar/:// / y/ a/ //-/ea.

VII. Venituri aie deciarantuiui şi a!e membriior săi de famiiie, realizate în ultimu! an llscal încheiat (potrivit
art. 4) din Legea nr. 571/2003 privind Codui fiscai, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inciusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

Serviciu! prestat/Obiectui
generator de venit

Sursa venitului

Venitul anual
încasat

/. Meai/ar/ <//a sa/ara
]. i . Tituiar
ŞANTIERUL NAVAL
MANGALIA SA ,

STR.
CONTRACT IN DIVID U AL DE

SAVA MIRELA

INTRAREA PORTULUI

2 1 . 9 7 3 RON
MUNCA

NR.l,

MANGALIA, JU D .

CONSTANTA

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. M eai/ari r//a ac//vift% ' /a r/e p e a i/e a /e

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie
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J?.

d7f? ggbarcrfyb/o^</?/<?/ b:<WKr//or

3.1. Titular

3.2. So^/so;ie

4. He/titMn í&]
4.1. Titular

4.2. So^/sotie

5. Tg^ítMri

periíü

5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

6. Ten/tMn b//! oct/v/tb/r agrico/g
6.1. Titular

6.2. So^/so{ie

7. Te/r/tMn

org/wb y/ r/rr?

& Hcroc

7 .1 .Titular
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7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

&

<%/? a/te .surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act pubiic şi răspund potrivit iegii penate pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura

26/03/2020
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