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DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnata MICHINECI P. LILIANA, avand funcţia de DIRECTOR ECONOMIC, la
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA APELE ROMANE, CNP cu domiciliul in
Bucureşti,

*

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.
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.
*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.

Bucureşti - Sector 3,

1

2004

100

_ x

50%

Vanzare cumparare

Michineci Liliana
-5 0 %
Michineci Mihai
-50%

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

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

Autovehicul

Ford Fiesta

1

2005

Vanzare - cumparare

Autovehicul

Renault Fluence

1

2014

Vanzare - cumparare

2.
Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
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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IV. Active financiare

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

BRD DIVERSO

3

RON

2020

2.528,79

BRD SIMFONIA

3

RON

2020

25.486,64

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
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.

BCR

2004

2021

25.000 EURO

CREDIT EUROPE

2020

2021

7.000 RON

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*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

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 încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

¡. Venituri din salarii
1.1. Titular
Michineci Liliana

ANAR - Bucureşti - str. Edgar
Quinet nr. 6 - sector 1 Bucureşti

Director Economic

98.037 lei

Michineci Liliana

ANAR - Bucureşti - str. Edgar
Quinet nr. 6 - sector 1 Bucureşti

Proiecte cu finanţare
europeana - Aspecte
Financiare

44.890 lei

ASIROM VIENNA
INSURENCE GROUP Bucureşti, Bdul Carol I nr. 31 33

Inspector daune auto

37.200 lei

CPSBRC

Cenzor

7.560 lei

CNDIPT

Audit Financiar

770 lei

GAL Valea Mostiştei

Audit Financiar

1.800 Iei

1.2. Soţ/soţie
Michineci Mihai
1.3. Copii

2.1. Titular - Michineci Liliana

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
5.2. Soţ/soţie
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6. Vehimri din -jiuffiittyi.çgrtçQfe.....:-.
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

72 Venituri din p rem iişid in jo cu rid e noroá
7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8.1. Titular
MICHINECI LILIANA

ANAR

VOUCHERE VACANTA

1.3ü£lei

APIS MB

Alocaţie

1.982 lei

APISMB

Alocaţie

1.982 Iei

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii Michineci Io s ifTeodor;
Michineci Paul

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

08.06.2021
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata MICHINECI P, LILIANA, avand funcţia
ECONOMIC, la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA APELE ROMANE, CNP domiciliul in Bucureşti,

de

DIRECTOR
cu

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

Asociat

60

120 lei

LME CONTABILITATE SI AUDIT SMART Bucureşti Sector 3

Unitatea
- denumirea şi adresa LME CONTABILITATE SI AUDIT SMART Bucureşti Sector 3

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

Administrator

Neretribuita

CAFR - MEMBRU
CECCAR - MEMBRU
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Instituţia
contractantă:
denumireaşi
adresa

5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumele/denumireaşi adresa

Proceduraprin
care a fost
încredinţat
contractul

Titular MKMNEO UUANA

Tipul
contractului

Dala
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
antractului

Contract de
servicii

31.122021

43 luni

23.400lei

Contract de
servirii

31.01.2022

20 luni

3.600 lei

Selectiede
oferte

Contract de
servicii

31.01^024

60 luni

3.600 lei

Selectiede
oferte

Contract de
servicii

30.032020

30 zile

770 lei

ACDB

Selecţie de
oferte

GAL Valea
Mostistd

Selecţie de
oferte

Asociaţia Valea
Mostistei
CNDIPT
Soţ/scţie.................

Rude de gnadul I!)ale titularului

Societăţi comerciale/Bsrsoanăfizică
autorizată/Asodaţiilariiliale/Cabinde
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi dvile
profesionalecu răspundere limitatăcare
desfăşoarâprofesiade avocat/Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/Asodaţii2)
!) Prin rude de gradul 1 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
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării
08.06.2021
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