
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul, RADU A. BUGICA, având funcţia de membru al Consiliului de Administratie la Conpet SA
Ploiesti, CNP " cu domiciliul in' ~,Voluntari, Jud, Ilfov, Romania,
cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) 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,

'"I"'.f ';~>.r;,::. ~',' ?:~f':~t::" : t ..
: 'Categoria ~;!;}:~~j1I)i.:SJprafi:ţa Cota'-] ;':1

;Moduldei~'l:i :,' : " ~'41t.",tIAdfes'â::sauzona
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i.o ',0 , •• "v ,
',""l:'.i ar
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li~. 'iI' '1)''':'''d'''' 'i ,

,Li~.:' •.:;;'.:ţ 1;;':'-:F-:~;::_~: ".< ~l " , :,do'bandirlI " <. ," i ,.~-.,' . .
"1' .. 1 9:3;0, lfet:';.::i' .. ': ce ''i!:!H"1.
Cota indiviza apt. Radu Bugica 50%o

2000 14,47m2 100% Camel ia Maria
I J

(vezi pct. 2)I
.,~Ploiesti

Bugica 50%
Radu Bugica 50%o 2001 501,95m2 100% Vanzare -
Cam elia MariaVoluntari, Ilfov J

Cumparare
Bugica 50%

Cota indiviza Radu Bugica 50%i ,
2005 12,97m2 100% apt.

Camel ia MariaBucuresti J

(veziI "

pct. 2)
Bugica 50%

* Categoriile indicate sum: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află in 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,

2000 51m2 100% Schimb apart Radu Bugica 50%'" Ploiesti
socri+ CameJia Maria
diferenta Bugica 50%2 2003 280m2 100% Constructie Radu Bugica 50%Voluntari, Ilfov
ITI regIe Camel ia Maria
ro ne Bugica 50%
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r I Schimb apart Radu Bugica 50%
, Bucuresti I 2005 54m2 ]00% parinti + Camelia MariaI

diferenta BUQica50%
* 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),
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agl"icole, şalupe, iaht!lri şi alte mijloace de transport
care sunt supuse Înmatriclllădi, potrivit legii

;'~;i':~~iR~~~,fţH'l: l'
!' . .: t;j;:~-!Ti:iitt~r~r~i2~~p;~~i

AiJui ',' t. ţ i.i;l~,- ..r>;~,t :;;:'!$.~'lt:,....:>',,~'i:: . dobâ~Mi-e
" Mar.ca l~~'r/l';-ţ,.~~~ " (le Ifilniiclipeţ ::'fModul de, :: ~£~,-,r_:"i:''i :; f.",<,<. -,:1'::-;"." ;, :!i -,,",,.-~0-' -"d{" ' . ...-i['~."'."X X X X X

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artii şi de cult, colecţii de artă şi
n umismatică, 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 teritoriu! României
la momentul declarării.

i~:J"'~;f(:~~~ţ~~re~~ma.ră)"
Monezi, tablouri, colectie timbre,

ceas un 1980- Jun 2016 App. 11.000 EUR

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bUiJuri imobile Înstrăinate Înultimele 12 luni

Data "~;Pers&i'ria;căti-d.'!ir'l~::a
"insttăinărU :H~~:'~~~~':~rfM~ţtăfuat-~i. t

tNatlJfa,bunU'iu'i, ;:
:,~Viri~'ti-~ifulÎr~ii

x x x x x

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

NOT.Ă:

Se vor declara inclusiv cele aflate In bănci sau instituţii financiare din străinătate.

1lnstitUtill'bare 'lnqministrează
'" .~"., :,':" -"f;':, ,. ~':: i'. ,- . " :'

,"~ '.:":si :adr~sa acesteia' '
IBRD, ., RON 2009 47.226
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---------------1

/BRD, .

I2 RON 2008 43.708.

IBRD, I
USD 2004 0.18I 11; . , ..-

BRD
l EUR 2004 1.847

BRD,'
..-

I
I RON I 2009 O

IBRD,
I USD 2014 O'. -

rBRD, .
EUR 2014 O1

fBRD,
I RON I 2009 422i ..

BRD, -

I]2 RON 2009 50
BRD,

]3 RON 2009 1.845
ING,:

] RON I 2009 11.012,.
ING, , ]' RON I 2009 1.931.

Saxo Ballk A/S,
1 USD 2012 l.l 03

'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 participăriJe în străinătate.

..Etnitent[tithilsoCietatea in '~are perso~ijâeşţ#NJ.'jl:f,' j,J i.,

N tÎmărde'titlui'i1. ;1;;i >: :î~t,~.," '\i"" ~d~T:.;. '.,
"Valoateatotidăla zi

.'-,' -. "'4'''-~-f'':l. "~,,-J_{: ."., .ţ.'.~ "." .• ';;'I&j)î.';;.,f'~'''';'''iJ;:: ,'.tpu .
h cot~4~ WâiFti:ţfo:l~~'g~!:'acţionln".sali ,asoclatlbeneficIaHle mii' rum!lt~;','.:. :., ;'.;'j ~
~;..

,: :t':~(;};r "L~';;:;!';}j'Ji;:.,ALBALACT - ALBZ
2 551.000/nesemnificativ 236.930 RONARMATURA SA - ARM
2 79.200/n esemni ficativ 5.536 RONELECTRJCA SA - EL
2 48.000/nesemnificativ 585.600 RON IFONDUL PROPRIETA TEA - FP
2 800.000/nesemnificativ 588.800 RONPALACE SA Sinaia - PACY
2 75.590/nesemnificativ 30.236 RON

, Titular Sofia Bugica
:> Titular Camelia Maria Bugica
.! Titular Camelia Maria Bugica
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PRODLACT A SA Brasov - PRAE
2 200/nesemnificativ 68RON

ISERICO SA Bucuresti - SERC ,
22.116/nesemnificativ 38.924 RON'-

SNGN ROMGAZ SA - SNG
2 17.250/ nesemnificativ 413.137 RON.

OMV PBTROM SA - SNP
2 400.000/nesemnificativ 88.600 RONTRANSGAZ -TGN
2 400/nesemnificativ 110.000 RON

lERAPLAST SA - TRP
2 65.4 78/nesemnificativ 37.977 RONUZTELSA-UZT
2 1.3l5/nesemnificativ 3.419 RONV1METCO - VICO.L
2 36.825/nesemnifi cativ 8.819 USDREMAT Va1cea SA
2 2.484/nesemnificativ 6.210 RONLAFARGEROMCIM SA
2 J .516/nesemnificativ 55.975 RONTIMKEN ROMANIA SA
2 792/nesemnificativ 2.017 RONRCB Investors 5

2 100/100% 2.820RONDairy Advisory SRL
2 l/nesemnificativ 10RONRCB Investors ,

Imprumut asociat 55.049 RON-'
RCB Investors

Imprumut asociati-,
dividende declarate si 1.575.968 RON-'

neplatiteFONDUL PROPRIETA TEA _ FP li
2 3 J 8.8l6/nesemnificativ 234.649 RONSNGN Romgaz SA7

2 4.000/nesemnificativ 95.800 RON

'Categoriile indicate sunt. (J) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal

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

NU E CAZUL " '" '"

I
I

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise ÎI! beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

5 28 parti sociale, respectiv 9.93%, detinute de CameJia Maria Bugica
ti Titular Sofia Bugica
, Tirular Sofia Bugica
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Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

x x x x

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 ciiiror valoare individuală depăşeşte 5(}0 de euro*

• j i~:~:~ir.:tiL~~i~~":f'f:',N..{~,'~£:i,J.ţ; ::,;"i~ "' !. S' <'e>':""-"fi'jf"" '~~ ~,1;'!SetVicillfpte~tai'JObfe'ch\fl.1 ~'1ven1tii(J!:~U-af
.'.

1:" . . 1II"5a.yem < ill", .., 'i:. 1.Cine:a realiZlifv,iiiitiil,: , <f: < '-f; t~-'"',;~;~a';:~iţ$f~:;'~l;:_1;:jJ~;f;'r,lil",..", ~'~~1ii.t"'t"}tJ1~~,'Jt~J!f"i."<,q.,,,p.''~"~~~~~:~~L~:}.~c.lfr;-1,~.~:rli',r;}-,:'1'. .-n~-~ "'n1lfu,ek.~l( l'es:i';.•';'1'i' f,i •.•.l'j',W enera .01';, .e ;v:en\ . "",",'~ , . ""oii ,Incasa .~ ..,
l l Titular

X X X
1 .2. Soţ/soţie

X X X
1 • Copii.".

, X X X

*Se exeeptează de la declarare eadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi alll-lea.

Vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul :m fiscal Încheiat
(potrivit art, 4] din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

,::r,:-.i\t-:;';~?Wţţ1f::':'}!ft,;~~~'Tf:;~ ',J :~0_-'
< "j)n~[ţ~t~~ffWJJ:~~~ml~il( <SeQ1cîlîi;' iestatlObiectllUj! ;,'Veniffil~ii1lal'Uf;Ctl'e~;~aliZat,ienihjJ'j; "

,.; '!,ii" ~1'1'?{!'''d'''';..-:r~'w:t.~~;.,'.,~~..r';~-.'~,t".:,;,'.}~<,i>; fţ:ţ'Ij,+~*;~,~1t',<'tHn-"ţ:"1 :, ;. :;:1!~-nţlm~_e.,;;a r,eS8h'.J.!- ~ ;g i .' ~."-u ~IH~t:a.Olj; e:'V;e,nI'".:tI,F;',.;i'1~~ , ,',fi In/;<tSat1. VenitUri (}{nsalarii .. ; ,

',u:- . , ;,;" . ;:t~<
,

I1.1. Titular
I Transelectrica SA,IRadu A. Bugica

Indemnizatie membru CS 39.300 RON
I ~

Bucuresti-,
Conpet SA, lndemnizatie membru CA S1

J 06.625 RONPloiesti, Prahova comoonenta variabila 2015RCB Investors, , ,
Voluntari, Ilfov salariu 168.817 RON I,

IJ .2. Soţ/soţie
IjRCB Investors, ,Camelia Maria 1. Bugica

salariu 144.444 RON,Voluntari, Ilfov
l • Copii.".
Sofia R. Bugica Ministerul Muncii, Familiei, alocatie 504 RON
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Protectiei Sociale si

IPersoanelor Varstnice

2. Venitt'ri din aciivităţi independente
.'

,j ~~ '2.1. Titular

X X X2.2. Soţ/soţie

X X XVe'nitfiri din cedarea jolosinţei bunurilor .... ' "

.' .' :' i'"
3.

. , . .... ;~_:;~ J3.1. Titular

X X X3.2. Soţ/soţie

X X XVe~ituridin investiţii ..
, , "", !..;. •

4.
:. ~'. "; , , .

..... , " ,, >'Fondul Proprietatea SA,
Transgaz SA, RomgazSA,

Dividende pentru anul4.1. Titular Electrica SA, OMV Petrom,
financiar 2014 si anteriori 281.212 RONRadu Bugica Best Investors Advisor SRL

platite in 2015Lafarge Romcim SA, Timken
SA,

Dividende pentru anul
Teraplast SA, BVB, RCB financiar 2015 si anteriori

232.908 RONInvestors SRL platite in 2016 pana la data
prezentei4.2. Soţ/soţie/copii

Dividende pentru anulCamelia Maria Bugica Best Investor Advisor SRL financiar 2014 si anteriori 20.000RON
platite in 2015

Dividende pentru anul
RCB Investors SRL financiar 2015 si anteriori

25.000 RONplatite in 2016 pana la data
prezentei

Sofia Bugica Fondul Proprietatea SA, Dividende pentru anul
26.079 RONRomgaz SA, OMV Petrom financiar 2014 platite in 2015Venituri din pensii • ;~;,~;,.;",(: " ' .. ,.. , ," ,,_o . ".,..., ,

5.
- ~ ~".c" .,

" ,.:- .
, -, , :',. i~;: !5.1. Titular

X X X5.2. Soţ/soţie

X X X6. Venitur,idin activităţi agricole
.' . ,",', , , :,' , •. L

" ".. - , .. .. :; "j'6.1. Titular

X X X6.2. Soţ/soţie

- -



I x
~.:~'~;'~::~t:';;:Jtn;i,~~.'C~'~-F.,.~-~.;~.r,f.:.~..'- . '.': :JJ:'$.~rşa:ygfi1fultii:}~1 r:,
,;~;Cmea..rea!Izat ,vemtul";;~,,, : ,,",,:",,;! ~,;;;;,~~"";",~;:""",, uli, *,
:1f;l};;.o~~'~~ţ;)L:j:i!'f'tV;:-:.l'ilt.~ fJ .t..:~~:':.;-. ~ :;1; (Jl~'~'l~_ilm:er~'-U:eŞ;l~~lJ~;;!I

7. Venituri din pr~iniişi din jocuri de noroc ',> '

7, l Titular

x x

x
7.2. Soţ/soţie

X
7.3. Copii

8. Venii'uHdin alte 'sui~se
8. J Titular

X
8.2. Sollsoţie

X
8.3 Copii

X

x ,

X

X X

X X
; """ '" ,

,:i'l'••.,
, ." ,

"'.-., " "' ;:t~, ,

X X

X X

X X

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

Semnătura
Data completării

10.06.2015
Date referitoare la venituri de tip salarial valabile

la 31.12.2015
Date referitoare la conturile de numerar, credite si

detin eri de actiuni valabile la 31.05.2016
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