
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnata Petrovici M. Mihaela, având funcţia de Director medical la Spitalul Municipal
Cimpina, CNP ************* , domiciliul *******, ******* **** **********, nr. ***, bl. ****, sc. ****,
et. ****, apt. **** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

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

open   
I. Bunuri imobile

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

 

  
*Categoriile indicate sunt: (1) 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) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.
  

2. Clădiri

1184276

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul1)

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Campina -
Adresa:
***********
****

Agricol 1998 500 m2 100 % Moştenire PETROVICI
MANUEL

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Breaza De
Jos -
Adresa:
***********
***

Agricol 2007 2000 m2 100 % Moştenire PETROVICI
MIHAELA
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

 

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

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

copilul) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.
  

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

transport care sunt supuse înmatriculării, 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
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.
 

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul2)

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Campina -
Adresa:
***********
***

Casă de
locuit 2000 100 m2 100 % Moştenire PETROVICI

MIHAELA

Tara:
ROMANIA
Judet:
Bucuresti
Localitate:
**********
****
Adresa:
***********
*****

Apartament 2007 50 m2 100 % Contract de
donaţie

PETROVICI
MIHAELA

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de
dobândire

Autoturism SEAT 1 2004 Contract de
vânzare cumpărare

Autoturism TOYOTA 1 2007 Leasing

Autoturism MAZDA 1 2020 Contract de
vânzare cumpărare

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

ultimele 12 luni
 

  
IV. Active financiare

  
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
  

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

 

  
*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 sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal anterior).
  

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

 

 
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau

părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
  

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:
 

 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

- - -

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana catre
care s-a

înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

- - - - -

Instituţia care
administrează

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în

anul Sold/valoare la zi

- - - - -

Emitent
titlu/societatea în care

persoana este
acţionar sau

asociat/beneficiar de
împrumut

Tipul* Număr de titluri/
cota de participare Valoarea totală la zi

- - - -

Descriere Valoare Valuta

- - -
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V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 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 româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
 

  
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

  
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat

(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.

 

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

- - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul
prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

- - - -

1.2. Soţ/soţie

- - - -

1.2. Copii

- - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/
Obiectul generator de

venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

PETROVICI MIHAELA
Spitalul Municipal
Cimpina, Bdul Carol I
117

DIRECTOR MEDICAL 57727 RON

PETROVICI MIHAELA CMI DR PETROVICI
MIHAELA, CAMPINA MEDIC DE FAMILIE 39123 RON

1.2. Soţ/soţie

- - - -
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1.3. Copii

- - - -

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

- - - -

2.2. Soţ/soţie

- - - -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

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

PETROVICI MIHAELA CNAS PENSIE 30000 RON

5.2. Soţ/soţie

PETROVICI MANUEL CNAS PENSIE 61900 RON

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

- - - -

6.2. Soţ/soţie

- - - -

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

- - - -

7.2. Soţ/soţie

- - - -

7.3. Copii

- - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

PETROVICI MIHAELA PLOIESTI SECRETAR COLEGIUL
MEDICILOR PRAHOVA 8424 RON

PETROVICI MIHAELA CMI DR PETROVICI
MIHAELA DIVIDENDE 198531 RON
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

8.2. Soţ/soţie

- - - -

8.3. Copii

- - - -

Data completării Semnătura

08-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata Petrovici M. Mihaela, având funcţia de Director medical la Spitalul Municipal
Cimpina, CNP ************* , domiciliul *******, ******* **** **********, nr. ***, bl. ****, sc. ****,
et. ****, apt. **** 

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

1185730

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

1.1 CMI DR PETROVICI
MIHAELA - Prahova
***************

Acţionar 100 Acţiuni 100 RON

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

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

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular
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 1)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. Nu se declară
contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Soţ/soţie

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

08-06-2022
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Conrltlul Locql ClmPlna
Soihlul MuniciPal GimPina' Bdul. CarollNr. 117

ielJFix02aa 39414'

lrJl%rfl@

Su
de

DECLARATIE DE AVERE

natuVSubsemna t t/t /'tt H , av6nd func{ia
()

INPW,domicifiul

cunosc6nd prevederile art,292 din Codul penal privind falsul in declara{ii, declar pe proprie rdspundere

cI impreun[ cu familial) delin urmltoarele:

*1) Prin familie se infelege soful/solia gi copiii aflafi in intrefinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tr6ri.

)

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobindirii Suprafafa
Cota-
oarte

Modul de
dobindire

Titularulr)

%iwvwnab "erlrru"lt / ffirf {e?, | /rn.., ntAbnt.u Pdw,fi,Yi,,
U { n *d-

WlaEaM xfrALv,il Qnr*Y 9,rn,? 1d, rnffi, '/rQCe -'U,tG*"

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap6; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacd se afl[ in circuitul civil.
*2) La,,Titular" se menlion eazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/so{ia, copilul),

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte 9i numele coproprietarilor'

2. Cl[diri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 16ri.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobAndirii
Suprafa{a

Cota-
narte

Modul de
dobindire ^Titularul2)/A .:l:"- a - 6- --

.-nnur HQtuD M-L tW{Z.i
.{ 1\/ eo o\* b,o /m,"? ,k) ,ttl*'tTuu'ir

l/ .vrvlY L/\-.<-Dl- 
-Zl't* nu/,

t (

-l t

W y'facmo ff/uo7 - /mt dDtLo{,t
4 br;,"^M /r{fi/@UQ

A@fu/zu
,



* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casd de locuit; (3) cas6 de vacanfd; (4) spa{ii comerciale/de
producfie.

x2)La "Titular" se menfioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so(ul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1' Autovehicule/autoturisme, tractoare, maqini agricole, qalupe, iahturi qi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatricullrii, potrivit legii

J€r*.r-fr;b y', h'04 /WK G.L

t/c''

/

rurfc,,hrlz\W -b4/*ffi ilfri / ?so+ \_/,
-Fz7)f,iUo

(
I frevffi

/U

2' Bunuri sub formi de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti qi de cult, colecfii de arti qinumismatic5, obiecte-:1.9 fac parte din patrimoni"ul cultural nafional sau universal, a c6ror valoareinsumatl depigeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd,ele se afl[ sau nu pe teritoriul Rom6niei

la momentul declardrii.

III. Bunuri mobile, a crror valoare depiqegte 3.000 de euro
ultimele l2luni

fiecare, gi bunuri imobile instrdinate in

Natura ^ Marca Nr. de buclfi Anul de fabrica{ie Modul de dobffndire

atufuhi4/kv4

Natura bunului
instrlinat

Data
tnslralnarlr

Persoana cltre care s-a
instr[inat

Forma
instriinlrii Valoarea



IV. Active financiare

1. Conturi qi depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire 9i investire'

inclusiv cardurile de credit, dacl valoarea insumatl a tuturor acestora depSqegte 5'000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din strdindtate'

*Categoriile indicale sunt; (l) cont curent,sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau

echivalente; (3) foncruri de invesririi sau echivarente, incrusiv.fonduri private de pensii sau alte sisteme cu

olcrr*rlor, (se vor declara cele aferenle anului'fiscal anterior)'

2. plasamente, investi(ii directe qi imprumuturi acorrlate, dac[ valoarea de pia{[ insumatd a tuturor

acestora deP[;e;te 5.000 de euro

NOTA:
SevordeclarairrclusivirrvestiliilegiparticipSriIeinstr6in6tate.

I

I

I

I

l

I

*cotegoriile indicate sunt; (1) hdrtii de valoare delinute (tilluri de stat, certificate' obligatriuni); (2)

acliuni sau pdrli sociale tn societdli comerciale; (3) tmprumuiuri acordate in nume personal'

Sold/valoarela aiinstitu{ia care ad ministreazl
si adresa acesteia

Tipul* Valuta Deschis in anul

E*it""t titt,/societatea in care persoana este

sau asociat/beneficiar de



3' Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depiqesc echivalentul a 5.000 de euro pean:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate.

V. Datorii
Debite' ipoteci' garan(ii emise in beneficiul unui terf, tunuri achizilionate in sistem leasing qi alteasemenea bunuri, dacr valoarea insumat6 a tuturor acestora deprqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdindtate.

vI' cadouri' servicii sau avantaje p-rimite gratuit sau subvenfionate fafr de valoarea de pia(r, dinpartea unor persoane, organizafii, to.i.ie6 
"o.i..iui., regii autonome, companii/societifi na(ionale sauinstitulii publice romineqtitu'.i.rin", i-4ciusiv nr..",...oiie, garanfii, deconta,ri de eheltuieli, altele,dec'tcele ale angajatorului, a crror valoare individualr o#** 500 de euro*

*se excepteazd de la declarare cadourile si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al il-tea

4



vlr. venituri ale declarantului qi are membrilor sli de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat

(potrivit art.4rdin Legea nr, s7u200}privind codur fiscal, cu modificirile qi completrrile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate'

Venitul anual
incasat

Serviciu I prestatio biectu I

tor de venit
Sursa venitului:
nu'mele, adresaCine a realizat venitul

l. Venituri din salarii

L l . Titular

1.2. So1/so1ie

1.3. Copii

2. Venituri din activitdli independente

2.1. Titular

2.2. So{/sotie

j. Venituri din cedarea.folosinlei bunurila

3.1. Titular

3.2. So!/so!ie

4. Veniluri din investilii

4.1 . Titular

4.2. So!/so{ie

5. Venituri din Pensii

5.1. Titular

6. Venituri din octivitdli agricole

6.1. Titular

6.2. Sot/solie



Prezenta decrarafie constituie act pubric gi rrspund potrivit regiicaracterul incomplet al datelor menfionate.

14 ( L' "/€',' o/ l/ '-<, b_< 4 
A

penale pentru inexactitatea sau "l)

Data completirii

Venitul anual
incasat7. Iknituri din premii Si din

8. Venituri din alte surse

A fr 2oZ/.



Consiliul Local Cimpina
Spitalul Municipal G6mpina

Bdul. Caroll Nr. 117
Tel./Fax 0244334124

TNTR RE/tEgtRE *._fl4t
Zluap{Luria *9b_ - AnulY

DECLARATIE DE INTERESE

, P€t1d-or/i€t' i4iHEz#,av6ndruSubsem
de

nata,
),L(&( ru

ffiiritiutCNP

cunoscind prevederile art,292 din Codul penal privind falsul in declara{ii, declar pe propria rlspun

1. Asociat sau ac(ionar la societl(i comerciale, companii/societ[$i na,{ionale, institu(ii de credit, grupuri de

interes economic, precum $i membru in asociatii, fundafii sau alte organizafii neguvernarnentale:

Unitatea

- denumirea qi adresa -
Calitatea definutd

r

Nr. de p6(i
sociale sau

de actiuni

Valoarea totald a
p6(ilor sociale

si/sau a actiunilor
1.t

{fl\-t/-dlA t
).Vl-(- l/*?f WWDWL*4- I .//aa, ). I

D( P)llw '(vq '/ (JL)'7-- -

44/v-09; MX( /f,/bffill ??ts{n

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare gi control ale societi{ilor comerciale' ale

regiilor autonome, ale companiilor/societi{ilor na(ionale, ale institu{iilor de credit, ale grupurilor de interes

economic, ale asocia{iilor sau fundafiilor ori ale altor organiza(ii neguvernamentale:
Unitatea

- denumirea Ei adresa -
Calitatea detinutd Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociafiilor profesionale qiisau sindicale
3.1

4. Calitatea de m,embru in
detin'ute in cadrul partidelor

organele de conducere,
politice, funcfia definuti

aelministrare gi control, retribuite sau neretribuite,
qi denumirea partid,

4.1

5. Confr"t", inclusiv cele de asistenfi juridicl, consultanfl juridici, consultan{i qi civile, ob{inute ori aflate

in derulare in timpul exercitfirii funcfiilor, mandatelor sau demnit[filor publice finan{ate de la bugetul de

stat, local gi din fonduri externe ori incheiate cu societ5{i comerciale cu capital de stat sau unde statul este

actionar ma ioritar/minoritar:
5.1 Bexreficiarul de contad: numelg
prexrumele/dqrumitea si adresa

Insitutia

contadant*
Procedurapin

carcafos
Tipil

contrc[;lui
Ma

tncheierii

D.xm
oontachrlui

Valoarca

totdda



donrnireagi

adresa

inoedinpt
contrcfirl

contach.rlui contact"rlui

TitLrlar.

So/sctre

Rude de gnadul I') ale tinrlamlui

Soci@i oomuciald Pssoand fizicd

affioridalAsoci4ii funiliald Cabinde
individuale, cabhde asoci*e, sm.i@i
civile profesionale sau soci@i civile
pofesionale cu dryurdoe limiffi care

desEgmrdprofesia de avoca/ Orgadz4ii
neguvffurnermld Fundd/ AscidF)

r)Prin 
rucle cle gradullse inlelege parinfi pe linie ascendent[ qicopii pe linie descendenti.

') Se ror. declara nLtmele, clenumirea gi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de{inutd, titularul,
solul/so1ia 9i rudele de gradul I oblin contracte, a$a clrm sunt definite [a punctul 5. Nu se declara contractele
societdlilor comerciale pe acliuni la care declarantul irnpreund cu so{ul/so{ia qi rudele de gradul I de{in mai pufin de
5o/o din capitalul social al societilii, indiferent de modul de dobAndire a actiunilor.

Prezenta declara$ie constituie act public qi r[spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completlrii

A at tpz/-
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