
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul Mihalache Augustin, având funcţia de Ataşat educaţie la Reprezentanţa Permanentă a 
României pe lângă Uniunea Europeană. CNP                , domiciliul ,                                       , cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu 
familia1 deţin următoarele: 

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte lări 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul Suprafaţa Cota parte 

Modul de ntularul2 

dobândirii dobândire 

-----

-

---
-

------=::::: 
.. .. 

• Categonile indicate sunt: (1) agncol; (2) forestier: (3)mtrav,lan; (4) luciu de apă; (5) alte categom de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil

2. Clădiri

'I 

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări 

Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafaţa Cota parte Modul de Titularul2 

dobândirii dobândire 
1 2013 42mp 1/1 CV (credit Mihalache 

Prima Casă) Augustin 

1 2018 44mp 1/1 CV (credit Mihalache 
ipotecar) Augustin 

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vacanJă; (4) spatii comerciale I de
produc/ie

li. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. bucăti Anul de fabricatie Modul de dobândire 
Autoturism Volkswagen 1 2016 Cumpărare 

-

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 sau universal, a căror
valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro

Notă: se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

.---







2.2. Sat/ Sotie 

3.Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3. 1. Titular 

3.2. So\ I Sotie 

4.Venituri din investitii
4.1. Titular 

/ 
4.2. Sot I Soţie 

/ 
5.Venituri din pensii / 

5.1. Titular 

I 
5.2. Soţ I Soţie 

I 
&.Venituri din activităti aaricole / 

6.1. Titular 

6.2. Sat/ Sotie 

I 
7.Venituri din oremii si din iocuri de .1'oroc

7 .1. Titular 

/ 
7.2. Sat/ Sotie 

I 
7.3. Copii 

/ 
8.Venituri din alte sursei

8.1. Titular 

I 
8.2. Soţ I Sotie 

�/ 
8.3. Copii I\..... 

. . . .. . . . -1 Pnn fsm1/1e se mtelege sotul/sot,a ş, copm aflat, m mtretmerea acestora.

I 

1/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

-
2 La "titular" se mentionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/soţia,copilul), iar in cazul
bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

Data completării: 

21.05.2021 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul Mihalache Augustin, având funcţia de Ataşat educaţie la Reprezentanţa Permanentă a 
României pe lângă Uniunea Europeană, CNP               , domiciliul                                  cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul Tn declarapl, declar pe propria raspundere: 

1. Asociat sau acţionar la socletitl comerclale, companii/ socfetitl naţlonale, Instituţii da cn1dlt, grupuri
da Interes economic. Drecum al membru in asoclatll. fundatu sau alta orc anlzatll naauvamamentala: 

Unitatea, 
Calitatea dellnută 

Nr. de parţi sociale Valoarea totala a părţilor sociale 
-denumirea sl adresa- sau de actiunl si/sau a acliunllor 

1.1. 

1.2. � 
2. Calitatea de membru tn organele da conducere, administrare tl control ale aoclatiţllor comerciale, ale 
reglllor autonome, ale companlllor/socletitl naţionala, ale lnatltutlllor de credit, ale grupurilor da Interes
economic. ale asoclatlllor sau fundatlllor ori ala altor oraanlzatll naauvemamantala:

Unitatea I Denumirea sl adresa Calitatea delinutA Valoarea beneficiilor 
2.1. 

_J 

2.2. � -

3. Calitatea de membru ln cadrul asoclatlllor arofaalonale sUsau sindicale
3.1. Avocat rn Baroul Bucureşti - Uniunea Na�onală a Barourilor din România {Jn prezent suspendat la cerere)

3.2. _.,., 

4. Calitatea de membru Jn organele de conducere, administrare fi control, retribuite sau neretribuite,
detlnute ln cadrul nartldalor polltlce functla detlnuti el denumirea Dartldulul Dolltlc
4.1. 

4.2. 

I 
� 

5. Contracte, Inclusiv cale da asistenţi Juridici, consultanţi Juridici, consultanlt fi clvlla, obţinuta sau
aflate rn derulare ln timpul exercltlrll funcţlllor, mandatelor sau damnltitllor publica finanţata da la 
bugetul de stat, local tl din fonduri externa ori încheiate cu socletiţl comerciala cu capital de stat sau 
unda statul aste act onar malorltar/mlnorltar: I
5.1. Beneficiarul de Instituţia Procedura prin Tipul Data de Durate Valoarea 

contract: nume, conlractanti: care a fost ccntractulul lncheiere a contractului totali a 
prenume/denumire şi denumire/ adresa Tncredlntet contractului contractului 

adresa contractul 
Titular 

i---
1--' 

---
ŞoVSoţie 

-----
Rude de gradul 1•1) 

,.---::: ale titularului 



Socretatl comerciale 
/Persoam11 fizica 
autorizAta/Asoclalll 
famfflale/Cabinete 
Individuale, cabinete 
asociate, socletatl 
civile profesionale 
sau socletAP civile 
profesionale cu 
răspundere llmitatA 
care desftşoară 
profesia de avocat / 
Organizalil 
neguvemamenlale / 
Funda li/Asocia I "2 

•1) Prin rude de gradul I se tntelege parinti pe linie ascendentA şi copii pe linie descendentA.
•2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detlnuta, titularul,

sotullsoţla şi rudele de gradul I ob�n contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

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

Data completării: Semnătura: 

21.05.2021 




