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DECLARAŢ IE DE AVERE
SubsemnatuUSubsemnata,
de consilier personal
CNP

Dră gan Mihai
la Cabiniet ministru

, având funcţia

, domiciliul Or ş . Pantelimon,

jud. Ilfov

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ă
spundere
că împreună cu familial> deţin urmă toarele:

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/so ţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Orş . Pantelimon
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2012

250 mp

CV C

Drăgan Mihai

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac ă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so
ţul/so ţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
2. Clă diri

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii

2. Bunuri sub form ă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă ş i de cult, colectii de art ă şi
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a că ror valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în
ultimele 12 luni

2

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate.

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

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara incluşiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
sau
părţi sociale in societăţ i comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal.
acţiuni
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
21 1.-.N',.:

.m

1.1. Titular

1.2. SoVsoţie

'

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourile trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I al I Ilea
-
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
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r ,din salarn

1.1. Titular
Drăgan Mihai

SC Kensington Communication

1.2. SoVsoţie
1.3. Copii

2. Venituri din,activităţi independerite
2.1. Titular
2.2. SoVsoţie

3. Ventturi 4n<cedareafolo,..sinţei unw-dor
3.1. Titular
3.2. SoVsoţie

4. Venituri din,invesii i i
4.1. Titular
4.2. SoVsoţie
5. Vmi ţuri diripensu,,
5.1. Titular

.

5.2. SoVsoţie

6 Venitur1 din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. SoVsoţie
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salariu

13.800

Sursa venitului:
tt4W. 4.(11$4
7. Venituri din prenni dinjoeuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realiiat venitul

ServiciUI pre4âti4tictul'
venit
eu tor

enitul a
ineasa

7.2. SoVsoţie
7.3. Copii

8 Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. SoVsoţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Semn4tura

Data completă rii
05.09.2014
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