
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul, PÂRV MIHAI „având funcţia
de CONSILIER LOCAL la CONSILIUL LOCAL -ȘEPREUȘ Ă

CNP „ domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsulîn declarații, declarpe proprie răspundere
că împreună cu familia” deţin următoarele:

41) Brin fatuilie Se înţelege soțul/soţia şi copiii aflaţi în întreținerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflateîn alte țări.

ȘEPREUȘ- Pustuţă|AGRICOL 2013 |142B4| 4 |CUMPĂRAREȚRAR

ȘEPREUȘ - Pustuţă|AGRICOL 2013 0,66 HA|4  |CUMPĂRAREI Ra MIHAI

ŞEPREUȘ- Pustuţă|AGRICOL 2013 |1aena| 4 |cumpăRARI|PARY MINA

ȘEPREUŞ - Pustuţă|AGRICOL 2014 046HA| 4 |CUMPĂRAREI PAR MIRA

Mae i AGRICOL 2014 1voHA| 4 |cumpăRARE|PARY MINA!

ȘEPREUȘ- Pustă|AGRICOL 204 |o2HA| 4 |CUMPĂRAREȚRARY MII

[te AGRICOL 204 |osznA| 4 |cumeăRane|PARY MIHAI

Ene AGRICOL 2016 |oasna| +4 |cumPăRARE|PARY MINA

ȘEPREUȘ - Baltă AGRICOL 2018 0,80HA 1 TESTAMENT |PÂRV MIHAI

ȘEPREUȘ- Baltă|AGRICOL 209 |osona| 4 |cumpăRARE|PARY MILA!

ȘEPREUŞ- Orăşteş|AGRICOL 2020 osoA| %  |cumeăRaRe|PARY MIRA

ȘEPREUȘ- Cioiu|AGRICOL 2019 o29HA| %  |cumeăRaRE|PARY MIRA

jEPREUȘ- AGRICOL 2019  |ozoHA| 4 |CUMPĂRAREȚRARY Ma|



ȘEPREUȘ - lugăre AGRICOL 2018 0,58HA|1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI

ȘEPREUŞ - Hac AGRICOL 2018 O,58HA|1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI

ȘEPREUŞ-PUSTĂ|FORESTIER 2018 024HA|1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI

ȘEPREUȘ - Orăşteș|AGRICOL 2018 020HA|1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI

ȘEPREUŞ- Orășteș|AGRICOL 2018 100HA|1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI

i PÂRV MIHAI
ȘEPREUŞ- Pustă|AGRICOL 2019 075HA|% [CUMPĂRARE |eâRy ALINA

ȘEPREUŞ - Țarină AGRICOL 2018 035HA|1|TTESTAMENT |PÂRV MIHAI

ȘEPREUȘ - Zoltan AGRICOL 2018 1,50HA|1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI

, i PÂRVMIHAI
ȘEPREUȘ - Hac AGRICOL 2021 058HA|14 |CUMPĂRAREpâRy ALINA

ŞEPREUȘ - Cânipişte|AGRICOL 2018 0,06HA|1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI

|ȘEPREUŞ- Teleac AGRICOL 2018 0,144HA| 1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI

|ȘEPREUŞ- loanci AGRICOL 2018 030HA|1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI

Pe = AGRICOL 2018 020HA|1|TESTAMENT |PÂRV MIHAI
ralovanţi

-
A IPÂRV MIHAI

ȘEPREUȘ AGRICOL 2016 004HA|4 |CUMPĂRARE(pâRy ALINA
— PÂRV MIHAI

ȘEPREUȘ AGRICOL 2019 004HA| 4 |CUMPĂRARE|eâRy ALINA

RESUA
= AGRICOL 2021 0,58HA|4  |CUMPĂRARE Re Per=A

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

+2) La"
iar în cazul bunurilorîn coproprietate, cota-parteşi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

itular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

ARAD, CALEA IULIU MANIU, A

) ,
,

PÂRVMIHAL
|Îsi BL ESC/CAR2,IU0, pante|2011|S9MP|%4  |CUMPARARE[pâRv ALINA |

EEECALEAMONEASA, Ta 2012|821 MP 1 DONAȚIE |PÂRV MIHAI

SEPREUȘ CALEA MONEASA,|comencrate| 2018 [2201MP| 1 [CUMPARARE |PÂRV MIHAI
INR. 1, JUD. ARAD

|DE PRODUCȚIE.
* Categoriile indicate sunt:

produc
(1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spaţii comereiale/de



itularul, soțul/soţia, copilul),+2) La"Titular"se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

TI. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natui

AUTOTURISM SKODA SUPERB

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colee!

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 însti
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 însumatăatuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sauinstituţii 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 depiaţă însumată a tuturor
acestora depășește5.000 de euro

A



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

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordateîn nume personal.

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

NOTĂ:
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 depășește 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulateîn străinătate.

RAIFFAISEN BANK SA - CRAIOVA 26600 EURO

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

1.1. Titular

1.2. Soj/soţie
1.3. Copii

+Se exceprează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul1 şi al 11-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilorsăi de familie, realizate în ultimulan fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

4



NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

EEEE rara
7. Venituri din salarii,
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
A

S37ARTADVERTTNE TALESRL
PÂRV ALINA ŞEPREUŞ, CALEA MONEASA, NR. 26, JUD.

1.3. Copii

[2. Venituri din activită]

2... Titular

2.2. Soy/soţie:

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soy/soţie

14. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soy/soţie

(5. Venituridin pensii
5.1. Titular

5.2. Soysoţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

— PÂRV 1 MIHAI II
PÂRV MIHAI EPREU:

62. Sov/soţie

Director Vânzări

4750 LEI



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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

PÂRV MIHAI CONIEIOIGAL,

8.2. Soy/soţie
8.3. Copii
PÂRV IOSIF
PÂRV RUAH - SARA
PÂRV CATALEYA

AJPS ARAD
AJPS ARAD
AJPS ARAD

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potri
caracterul incompletal datelor menţionate.

Data completării

2Xf ou,

INDEMNIZAȚIE 4671 LEI

ALOCAȚIE 2568 LEI
ALOCAȚIE 2568 LEI
ALOCAȚIE 2568 LEI

it legii penale pentru inexactitatea sau

Semnătura


