
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Tataru Mihaela 

de sef serviciu la MK UMPMRSU 

CNP                              domiciliul 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1l deţin următoarele: 

ci) 
Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-
oarte 

Modul de 
Titularul1 > 

dobândire 

Q Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) 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. Clădiri

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

Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

TitularuJ2>
dobândirii parte dobândire 

Adresa sau zona 

apartament 2017 90mp 50% mostenire 
Moraru 
Mareareta 

1 











7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

e.copii

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

Data completării 

11.05.2021 

o 

6 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

�G2/_fl {)/:2o)/ 
Subsemnatul/Subsemnata, __ Tataru Mihaela ________________ , având funcţia
De scf serviciu la ME UMPMRSU -----------------
C N P 2640206400373, domiciliul Bucuresti,sect.3,str .. Popa Soare nr.14A,ap.1 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în asociatii, fundatii sau alte oreanizatii nemJvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

te 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1 ...... - --

� 

/' ---

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 1 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor o�anizatii nC2Uvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

__.,,.,., .... 
t' 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ...... 

_/ 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice. funcţia detinută si denumirea partidului politic
4.1. ..... 

---- � 
� I -

I 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fmanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
maioritar/minoritar:
5.1 Bereficiarul de contra:t: � I (nc:H,,t..,. I Pnxooura txin I TIJX)l Data I Durata I Valoorea 

1 
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�denumireaşia:lresa oontra:tantă: careaIDit contra:tului îrrlmii contra:tului tolalăa 
denumirea şi îm'edin\at contra:tului oontia.1ului 

a:lresa contra:tul 
Tmk ............. _ 

î 

Soţl9Jţie .. ......... ·-· V 
/ 

Rtrlede groou1111 ale titularului 

V............ 

/ 
Societăţi comerciale'Pers:măfizk:ă 

/autori2atăl A.maţii ramiliale' Cabirele 
imMduale, cabirete89XÎ81e., � 

Cile poresionale &Ul� civile ( -

poresionalecuiă<;plnlere limitată care 
desfă,µnă)YOresiadem'OC2tl� 

, 'Fundatii/" ··"' 
I • ,. �,. 111:1.lli:JIO • • 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

o 
11.05.2021 

2 


