
DECLARAŢIE DE AVERE 	,j0/„?‘ 

Subsemnatul/Subsemnata, 	MARTIN CRISTINEL MIHAI 	 , având funcţia 
de 	DIRECl'OR 
	

la COMPANIA DE UTILITATI P'UBLICE TECUCI 

CNP 	 , domiciliul LOC. TECUCI, STR 
JUD. GALATI 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  Impreună  cu familia" deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 

L Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări. 
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Modul 	
Titularul 
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COM . UMBRARESTI 3 2008 105 mp 100% Contract V-C 
Martin Cristinel
Mihai 

COM.  UMBRARESTI 3 2012 890 mp 100% Contract V-C 
Martin Cristinel 
mihai  

MUN. TECUCI 3 2018 400 mp 50% Contract V-C 
Martin Mihai 
Martin Lucia 

COM. VANATORI 3 2021 5000 mp 50% Contract V-C 
Martin Mihai 
Martin Lucia 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  In circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţullsoţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate 'in alte ţări. 
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COM.  UMBRARESTI 2 2008 38 mp 100% Contract V-C 
Martin Cristinel 
Mihai 
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ăbândire 

2014 Contract V-C AUTOTURISM SKODA 1 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/solia, copilul), 
iar în cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

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 
"insumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
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Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate îii 
ultimele 12 luni 

NO.tu'i.k.:bii3O 
• Iiiiiffiă''. 	,,, 

.•,, • 

' '' 

ţ'. 	, 	.. 	,,. 

::::10:-...$riări 
.. 	'' 	t.:::04«, 	.. 

 -'",'.' l':iăfti-‘ i 	' ... "" 
,- 

- 	'''' 
-: 	.„... _.,.. 

'g:Ş'....''...t4t, .3.-i.i ,:r. Iii'.1.6, 	.-. 
• 

 .,--..--'-..::----.  -- 
2 



£initentlitlit/snele :re eiSnana-,este 
a4laaa!',,'saltasoit/bciiefiar•d Iniptunin  

hMăr:40:41t1«.  iiarea-totală la zi 

IV. Active financiare 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

..Instituţia, :e_ 	e 	-d, 	-"` 	' 	 ,,, 	- 
, 	 -- 	 , 	, 

- 	a reaa'ae,ş 	a 	': 
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:, 	44 	tvaloare ia zi , 	ol, , 	- 	- 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte si,steme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările 1n străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: ( I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2, 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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itu1anual 
Inasat  

1.1. Titular 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele afiate in străinătate. 

V. Datorii Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea Insumată a tuturor acestora depăseste 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

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

1.2. Soţ/saţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiat 
(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. 
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'-.!•%'generat9r de venit 	-: 
':;;Nenitill. anual 
< 	 , 	linafti. 	. 

/. Venituri din salarii 
1.1. Titular SENATUL ROMANIEI SALARIU 26773 

1.2. SoVsoţie CONDOR SA SALARIU 33249 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurdor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular PFA MARTIN CRISTINEL 
MLHAI ACTIVITATI AGRICOLE 1354 

6.2. Soţ/soţie ..----_----, 
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-17S'n#111 anua 
mcaiat 

ţeiituIui 
e,',adresa  

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte stirse 
8.1. Titular CONSILIUL LOCAL 1bCUCI INDEMNIZATIE 8701 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii AJPIS ALOCATIE COPII 3744 

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

Data completării 

,2c • 	2Q2i 

  

eni,natura 
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DECLARATIE DE INTERESE 	 Og 

;ubsemnatul/Subsemnata, 	MARTEW CRISTINEL 
	 având funetia 

ie 	DIRECTOR 
	

la COMPANIA DE UTILITAT1 PUBL10E TECUC1 

2NP 	 , domiciliu1 LOC. TECUCI, 
JUD. GALATI 

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

1. Asociat sau acţkona_-4tz, 	 ,.ietciale, 	ompaniiJs 	.naa- 	9 	0-e '. 	iţ grupuri de: 
interes eCOtiOtjfi • pri 	brîaoiaţii,''flin a 1,,, 	- it 	an 	' -~-1.1i.i*ntălt, 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau • de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acliunilor 
100% 1.1... ..PFA MARTIN CRISTINEL MTHAI Administrator - 

SC LACRISLUC SRL Administrator 20 100% 
SC LACOSGEL SRL Administrator 19 95% 
SC MARTINILUCI SRL Administrator 19 95% 

- 	. 	_ 	, 	, 	, 	, 	.., 	. 
2. .-Oţiffitţ 	g. ; 	 e- 	-.-,conancere,':aotinittistroi.ei: t.,goii:troi 	snc ttie 	tior .e,ornerciale; ale . 	. 

4 	«,...  regh o 	'iiii. 	-, „ , , 	 nni,C 	I 4-j.in.a iOn4 0;.ale intituţiiIorde1.'  .r0 1., 	iie-.,,g1',11Purilor de intereS 
eCOnOţnţe 	: ' i 	" ri 	i etii1i» 0 e: a1tororganiaii,tfe 	'0.._.#.  	-.il  

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2 	1...... 

3.,'Ciiiiiâtea  
3 	1..... 

4 	aiita eit dc meihrUî.orgaiele- 	.. eOndueere . administrare 	t' conti1ol,, e .r1 kilte.:,,i-au . neretribuit 
deti ut& tt eadrulpitrti 	1 	- 	* 8' 	ttne iti deţinută,...$i denumirea partidului. 0 iti 
4.1... ... Membru 	Biroul Organizatiei Municipale PSD Tecuct 

5. Contracte, it)ebisjv celedelisistentălOridică,- conSultaită juriiliek:'-eononlţan ă şi-,:ciVile,'.O4ţinute ori afb 
1n deruinie-In.tinilinl eZereOril....innC•tii.lor;  inandatel6r,s::deninităţilii: -PUtilieefinantate de 1a bugetul 
stat,.1Ocaj Sj kIin:'fiiţidţiri..S.:eiterildri:.1ne1ţeiate eu societăţi:.:Co'ine'rei1e':Cu':Căpităl de ..sţat sau unde statui e , 	. 	._. 	...,.. 	. 	... 	 . 	, 	 .. 	. 
actiOnar majikritiiihnitS7iitâi't 
5.1Beneficiarul ck contract numele, 
prenutnelekknumiteaşiadresa 

Instituţia 
conttactaffi: 

Proozdurapfin 
cateafost 

Tipul 
contractuhi 

Data 
Incheicrii 

Durata 
oontractului 

Valoare 
totfilăt 
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denurnireaşi 
adresa 

inctedinţat 
contactul contractului contractuiui 

Titular 	 

Soţisolie 	 

Rude de gradul I i)  ale titularului 

SociettiţicomercialeiPetsoarăftzică 
autoriza~miliale./Cabinete 
individuale, cabinete asociaie, societăti 
cleprofebicnalesailsocietălicivile 
profesionalecurăspunderelimitatăcam 
desffişoatăprofesiadeavocat/Olganizaţii 
neguvetnamerAale/Fundaţii/Asocialiiz 

') Prin rude de gradul J se inţelege 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, 

soţuUsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobăndire a acţiunilor. 

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

Data completării 

4,o4-, 2o 2,i 
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