
AGENTIA JUDETEANA I..N,~;;~RE:~:~~S;:;EZ:+I
DECLARATIE DE AVERE ....

\ ,Subsemnatul/Subsemnata, ,.j}/!-tl9.U If:N.4-:;j..., având functia de.!JIJ2.f:C.?lJR. ...EtB+a :1J1P.S..C.ur CNP .. :2f!JtJ.3.~!~l!.b.lr.lL....., do~iciliulCJ.jJJ..~fJ.t!r:f:r:fJ.C~ , cunoscând prevederile art. 292 din Codul
penal privind falsul În declaratii, declar pe propria raspundere ca Împreuna cu
familia*1) detin urmatoarele:

*1) Prin familie se Întelege sotul/sotia si copiii aflati În Întretinerea acestora.
1. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte tari.,

Categoria*

~_._--,---

Suprafata

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa;
(5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla În circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului
(titularul, sotul/sotia, copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte si
numele coproprietarilor.

2. Cladiri
NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte tari.

Categoria* Suprafata

* Categoriile indicate sunt: (1) apartaml3nt; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta;
(4) spatii comerciale/de productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului
(titularul, sotul/sotia, copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte si
numele coproprietarilor.
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II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte
mijloace de transport care sunt supuse înmatricularii, potrivit legii

Natura Marca I Nr.de bucati

4-c/1f-- J 310

Anul de
fabricatie

/,

Modul de
dobandire

CetHP~13

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult,
colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
national sau universal, a caror valoare Însumata depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent daca ele se afla

sau nu pe teritoriul României la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii m::rre8estimata

III. Bunuri -mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri
imobile Înstrainate În ultimele 12 luni

Natura DataPersoanaFormaValoarea
bunului

instrainariicatre careinstrainarii
instrainat

s-a instrainat------.- --------
-------

IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de
economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea Însumata a
tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

2



NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate În banci sau institutii financiare din strainatate.,

Institutia care Tipul*ValutaDeschis inSoldlvaloare
administreaza si adresa

anulla zi
acesteia --

* 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, investitii directe si Împrumuturi acordate, daca valoarea de piata
Însumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:

Se vor declara inclusiv investitiile si participarile În strainatate.

Emitent titlul Tipul*Nr.de titlurilValoare totala la zi
societatea in care persoana

Cotade
este actionar sau

participare
asociat/beneficiar de imprumut ------------ r---

.----

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate,
obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale În societati comerciale; (3) Împrumuturi
acordate În nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Însumate depasesc
echivalentul a 5.000 de euro pe an:

::::::::::::::~:~:;;?~-~~:::::~~=~~::::::::::::::::::::::
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate În strainatate.
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V. Datorii

Debite, ipoteci, garantii emise În beneficiul unui tert, bunuri achizitionate În
sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea Însumata a tuturor acestora
depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv asivele financiare acumulate În strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la
12 EI -- ) c!2o / O ..{}0102-

GI}R41.J77~M k C 20 tJ9 ,2tfJ

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de
valoarea de piata din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii
autonome, companii/societati nationale sau institutii publice românesti sau straine,
inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decât cele ale
angajatorului, a caror valoare individuala depaseste 500 de euro*

* Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea
rudelor de gradul I si al II-lea.

Cine arealizatSursa venituluiServiciulVenitul anual
venitul

numele ,adresaprestaUObiectulincasat
generator de venit

--1.1 Titular
~-'---------1.2 SoUsotie

-----
~1.3 Copii

----
~

----

,-/

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate În ultimul an
fiscal Încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
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Cine arealizatSursa venitului:Serviciul prestaUVenit anual
venitul

numele,adresaObiectul generatorincasat
de venit1.Venituri din salarii 1.1 Titularnoii'" A II JIU. J A

A-: 7PC72 J J2EeT0e~((III!
1.2 SoUsotie

v

ErEI 'J'/ 77'J

1.3Copii 2.Venituri din activitati independente
2.1 Titular

//2.2 SoUsotie
//3.Venituri din cedarea folosintei bunurilor

/
3.1 Titular

//3.2 SoUsotie
//4.Venituri din investitii

/
4.1 Titular

/
r'

1/

4.2 SoUsotie
//5.Venituri din pensii

/
5.1 Titular

/
75.2 SoUsotie

//6.venituri din activitati agricole
/

6.1 Titular
//6.2 SoUsotie

//7.Venituri din premii si iocuri de noroc
/

7.1 Titular
v

/7.2 SoUsotie
/

/7.3 Copii
//8.Venituri din alte surse

/
8.1 Titular

I
--------.
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./

}/8.2Sot/sotie //8.3 Copii
L----------

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate .

.....?h~QG.~~irii ~.ec;t;<.
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AGENTIA JUDETEANA

PENTRU PRESTATII SOCIALE

, Nr iJ.~ J.. /4.: ...'?J:' ..?P11--- -

S~bsemnatul/Subsemnata, D.~~~T~~.~~~~~,R;:â~d functia de At"g.f.~7J?.~., laLj:7J:::.S , CNP :<JIl.o3./JSf-J-YHo ..h9. domiciliat În ..Ultl.r::N:rJ:f.r!.C.1/b ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În aeclaratii, declar pe propria
raspundere:
1.Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de
credit, grupuri de interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte
or anizatii ne uvernamentale:
Unitatea Calitatea
denumirea si adresa detinuta

Nr. de parti
sociale sau de
actiuni

Valoarea totala a partilor
sociale si/sau a actiunilor

1.1 .

2. Calitatea d~ membru În organele de conducere, administrare si control ale societatilor
comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de
credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii
neguvernamentale:

Unitatea Calitatea detinutaValoarea beneficiilor
-denumirea si adresa- 2.1 ........

I~(' Ii-b rO Tl2ff-/-..Lc,(LV !4N1!;t S, HEHPPI Iiti

3.Calitatea de membru in cadrul asociatiei profesionale si/sau sindicale:

3.1 .........
-------4.Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control retribuite sauneretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partiduluipolitic:

-'4.1 ......... --~
---

",-------.--------5.Contracte , inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile,obtinute sau aflate inderulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de labugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societi comerciale cu capital destat sau unde statul este actionar maioritar/minoritar:5.1Beneficiarul de
InstitutiaProcedura prinTipulABC

contract: numele/den umirea
contractanta:care a fostcontractului

si adresa
denumireasiincredintat

adresa
contractul

Titular .............
,------.,

Sot/sotie ......... ~
Rude de gadul I *1) ale

/'

titularului ..........
/
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Societati
comerciale/Persoana fizica
autorizata/Asociatii
familiale/Cabinete
individuale, cabinete
asociate, societati civile
profesionale sau societati
civile profesionale cu
raspundere limitata care
desfasoara profesia de
avocat/organizatii
neguvernamentale/
Fundatii/
Asociatii*2

*1) Prin rude de gradul I se întelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
*2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin

calitatea detinuta, titularul, sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt
definite la pct. 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data încheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

11t':06':~{1
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DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul(a) Cismag Traian Cosmin, avdnd functia de membru in Consiliul de Administratie, la SC Centrul Agro
Transilvania Cluj SA, declar pe propria rispundere, cd impreund cu familia') delin urmdtoarele active gi datorii.

_)pri'rtannitiesein!elegeso!ul/so!ia9icopiiiafla!iinintre!inereaacestora.

I. BUNURIIMOBILE
1. Terenuri

Notd: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa I Categoria* )

I

*) Categoriile indicate sunt (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apd; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacd se afld in circuitul civil.

2. GlSdiri

NotS: se vor declara inclusiv cele aflate in alte !iri.

Modul de
dobdndi re

Titul-arul'? ) |

l) Categoriile indicate sunt (1) apartament; (2) casd de locuit, (3) casi de vacantS; (4) spatii comerciale/de productie.
'1 La "titular", se mentioneazi, in cazul bunurilorproprii, numele proprietarului (titularul, solul/so[ia, copilul), iarin cazul

bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

II. BUNURIMOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi gi alte mijloace de transport care sunt supuse

inmatriculdrii, potrivit legii

Natura I Marca Nr. bucSli Anul de fabricatie Modu1 de dobAndire

2. Bunuri sub formd de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arti 9i de cult, coleclii de artd gi numismaticd, obiecte care
fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal sau altele asemenea, a ciror valoare insumatd depigegte 5.000
Euro

Notd: se vor menliona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afli sau nu pe teritoriul Rominiei la
momentul declaririi.

Descriere sumare Anul- dobdndirii Valoarea estimatd

=\*%..-_

ilr. BUNURT MOBTLE, A CAROR VALOARE DEPA$E$TE 1.OOO EURO FTECARE, Sr BUNURT TMOB|LE iNSrnArnRre
itt ulluele 12 LUNI

Natura bunul-ui
1ns t rdinat

Data
instrdindri i

Persoana c5.tre care s -a
inst rdinat

Forma
i.ns trdindri i

Vafoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investi[ii, forme echivalente de economisire gi investite, daci valoarea insumati

a tuturor acestora depdgegte 5.000 Euro

Notd: se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institutii financiare din strdindtate.

dobandirii I Suprafata
Cota
parte

llllll
irnstitulia care administreazelTipuf*) lvafutal Deschis in I sol-d/valoare la zi I



*) 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.

2. Plasamente, investitii directe gi imprumuturi acordate, dacd valoarea de pial5 insumati a tuturor acestora depigegte
5.000 Euro

Noti: se vor declara inclusiv investiliile 9i participdrile in strdindtate.

Emitent titlu/societatea in care
persoana este aclionar sau

asociat/beneficiar de lmprumut

.) Categoriile indicate sunt (1) H6rtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Acliuni sau pd(i sociale
in societdti comerciale; (3) lmprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producdtoare de venituri nete, care insumate depdgesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:

Note: se vor declara inclusiv cele aflate in streinetate.

V. DATORII '
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri, daci valoarea insumatd a tuturor acestora depagegte 5.000 Euro.

Noti: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in striinitate.

Vl. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenlionate fati de valoarea de pia!5, din partea unor persoane,
organizatii, societSli comerciale, regii autonome, companii/societiiti nationale sau institutii publice romdnegti sau striine,
inclusiv burse, credite, garanlii, decontdri de cheltuieli sau alte asemenea, a cdror valoare individuald depdgegte 300 Euro*)

*) Se excepteazi de la declarare cadourile 9i trata[iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I gi ll.

Vll. Venituri ale declarantului 9i ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea
nr.571l2OO3 - Codul fiscal, cu modificirile gi completdrile ulterioare)

Notd: se vor declara inclusiv veniturile provenite din striindtate.

icrur, iur*t" *i*-;
GENERATOR DE VENIT

1. Venituri din sal-arii

Val-oareContractat I Scadent
Iin anul I la

Credi tor

Tipul* )

Numdr de I Valoarea totald
titluri/cota I ta zL

de participare

CINE A REALIZAT
VEN I TUL

SURSA VENITULUI: NUME, I SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL
ADRESA I CENERATOR DE VENIT

1.1. Titular

I.2. so!/sotie 
I

1.3. Copii

VENIT ANUAI
lncaser

I.2. Sot/sotie

SC Practic finvest SRL

I cfuj-Napoca, str.Gen. 2r.432



2. Venituri din activititi independente

1.1. Titular

1,.2. Sot/sof ie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurj-Ior

t.L. Titular

L.2. Sot/sotie,
etc.

4. Venituri din investitii

L.1. Titular

L.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii

1-. 1-. Titular

1.2. Sot/sotie

6. Venituri activititi aqricole

1.1-. Titular

1.2. Sot/sotie

'7 . Venituri din premii pi din jocuri de noroc

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

8. Venituri din alte surse

Transilvania Cluj SA
Titular SC Centrul Agro

Menbru CA

Prezenta declaratie constituie act pr:b1ic gi
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet

Data completdrii 2t4.05 .20L2

rdspund, potrivit legii penale,
aI datelor mentionate.










