
.hA Mţ. 14~/2)Of zel!;,
DECLARA ŢIE DE AVERE

SubsemmltullSubsemnata, IORGA C. CĂLIN , având funcţia
de _ŞEF SECTOR CARTOJANI--==---I-a--~~________ CONP-E-T-S-.-A-.~~~~ _

CNP , domiciliul Corn. ROATA DE JOS, Sat ROATA DE JOS _
,.. . Jud. GIURGIU 00 _

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţullsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NO:TĂ:
Se vbr declara inclusiv cele aflate în alte ţări.,
I

* 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 coproprietariloL

2. qădiri

NOi[ Ă:
Se vpr declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

100 %63,08 mZ

~~~d:l~o:.rs'~o;;o,:tftflao°00•0 oa;.~b-~o?o2.'d~e.~o £lMo.;oJi1!YIo'o.an !!,!IU_\~i_'J£:"~:. li. ţl°'0!l'do an lt"el •••••• ~
IORGAC.
CĂLIN (50%)

Vanzare - IORGA A.
cumparare ELENA-

MĂDĂLINA
(50%)

2013(1)
, Jud. ILFOV

Corn. CHIAJNA, sat DUDU,

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La 'iTitular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.,

II. ~unuri mobile
1. A~tovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

1!JIN1~-.m":r!1lU iN~;~rb!~:f&!iiI:;dtflr~] IMfd&Itdf!d~~r.#UI:. "" • .. __ ,>iW:F, . . . - . . .. - ,- -. --

i LAND ROVERAUTOTURISM FREELANDER I 2007 vanzare - cumparare
, ------- --
1 ----
•

~

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
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. pun uri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele 12 luni
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ILIE MARIA09.02.2016

IV. Active financiare

et;O'il;!i:f:!f_I1~:.~:i~ij .

Vanzare -
Cum arare 2000 euro

1. Qonturi şi depozite bancare, fonduri' de investiţii, forme echivalente de economisire şjinvestire,
inclusiv eArdurile de credit, dacă valoarea Însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

I

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

2016LEI

:rt&7T£~~." d'l!.:;!\':.!'1!*•.. I!111.•.• -!11.~.. -I1- .~eSc~f~f.2l:. £iitd@IOare?'\1\ '.
Valoare limita acordata 30 000
LEI, sold la zi 30 000 LEI

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

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se ivor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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*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.

,
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
Debile, 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 străÎnătate.

1

'1IIf~_."~~~~ .~Edm."V:l~_~';f,~,:".'.Ch~dit~r: .,.~, "C(i~K~:~nnantir.
,' .•... ,_4!'t'_,,_,2,"_, .~~~_,._ . , __, ___ ',_'_,_,_,_, ____ J~ .. ,.~._~

I 252 532 LEI Contractata /RAIFFEISEN BANK, 2013 2033 la zi 232 540 LEII
.

i
I

RAIF;FEISEN BANK, 50 200 LEI Contractata /,refinantare Iorga 2015 2020 la zi 46 784 LEI
I Elena - Madalina

C.A.R.! CONCORDIA 2016 2019 20 000 LEI. " ..

VI. ~adouri, 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 arigajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.2. Soţ/soţie
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1.3. Copii

I
*Se exceptează de la declarare cada urile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al ll-lea.

VII. iVenituri 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)

NOTĂ:
Se v()r declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1. Venitur4dinsalarii
1.1. Titular

IORGA C. CĂLIN

1.2. SoVsoţie

IORGA A. ELENA -
MADALINA

,

CONPET SA, PLOIESTI,
Jud.

PRAHOVA

SCOALA GIMNAZIALA nr.l
ROATA DE JOS, Corn.
ROATA DE JOS,

, Jud.
GIURGIU

SALARIU

SALARIU

67176 LEI

25698 LEI

,

I

2.2. SoVsoţie

I
3. Veniturildin cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular ,

1.3. Copii.
IORGA C. MIHNEA -
CRIST!A}!"
2. Venituriidin activităţi independente

2.1. IORGA C. CĂLIN,

BUGETUL DE STAT

S.C. TALPAC S.R.L.
CONSTANTA, Jud.

CONSTANTA ..

ALOCATIE

COLABORARE
INSTALATOR GAZE
AUTORIZAT ANRE

756 LEI

2095 LEI

I

3.2. SoVsoţie

5



4. Venituri din investifii,
4.1. Titular

4.2. SoVs6ţie

5. Venituri din pensii
5. 1. Titular

5.2. SoVsoţie

I
6. Venituri din activiiăfi agricole,
6.1. Titular

6.2. SoVsdţie,

7.2. SoVsoSie

7.3. Copii

8. Venitur~din alte surse
8.1. Titular

8.2. SoVsoţie

I

8.3. Copii;

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

Data completării

24.05.2016

6
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