
DECLARAŢIE DE A VERE 

. Q,).L�;. t?· o.s. O.R.U l 
REGU..1N�W. 1,mr;:�.·\n':!S'f 

ln!wr� � NR. -�•••M�----•w.u.,--�•-•-••• 

leşir·e 

7.iUel 09 l1msi CG anul .Eba---y· ... � ... , -

Subsemnata MIHU I EUGENIA-DANA .................................. ' .................................................................................................................. . 

Consilier 

având funcţia de 

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL POSDRU NORD VEST, Cluj, Cluj-Napoca 

la ................................................................................................................................................... , 
CNP                                        , domiciliul ................. -����-. ��.1:� '. . .?.1:1��-���-. ��-1:'.3:����-� ................. . 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 
cu familia 1) deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile
I. Terenuri
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Alba, Aiud, 

Ciumbrud 
Agricol 2012 

2.900 

m2 
1/1 Mostenire 

MIHU VICTOR 

IOSIF 

* 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.
1) 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. 

Maramures, Baia 

Mare, 
Apartament 1991 70 m2 1/2 

Pagina 1 din 7 

Contract de 

vanzare 

cumparare 

Titularul!) 

MIHU EUGENIA 

DANA 



.. J' 

Contract de 
MIHU VICTOR 

Apartament 1991 70 m2 1/2 vanzare 
IOSIF 

�aramures, 

Baia Mare, 

cumparare 

MIHU EUGENIA-
Apartament 1998 45 m2 3/8 Mostenire 

DANA 

Maramures, Baia 

Mare, 

Casa de MIHU EUGENIA-
1998 56 m2 3/8 Mostenire 

locuit DANA 

Maramures, 

Cicarl.au, 

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

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii 

Contract de vanzare 
Autoturism PEUGEOT 307 1 2006 

cumparare 

Contract de vanzare 
Autoturism PEUGEOT 308 1 2008 

cumparare 

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 de euro

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

momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni 
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MIHU EUGENIA-DANA 

1.2. Soţ/soţie 

MIHU VICTOR IOSIF 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

OIRPOSDRU NORD VEST, 

Cluj Napoca  

AJOFM MARAMURES, 

Baia Mare 

salariu an fiscal 2019 89.723 RON 

salariu an fiscal 2019 48.639 RON 
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

1 0910612020 1 
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