DECLARALE DE AVERE

Subsemnatul

COLGIU A DORINEL
Membru in consiliul de administraţie

având funcţia de

.................................................................................................................................
ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

)a

, Constanta, Mangalia
n

i

i

i

i

i

i

i

i

i

[

r

domiciiiu)

CNP

SECTOR

, judeţul Bucureşti

Str.

cunoscând prevederile art. 292 din Codu) penai privind faisu! în dcciaraţii, dcciar pe proprie răspundere că împreună
cu famiiial) deţin următoarele:
*)) Prin familie se in;eiege soţul/soţia şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora.
i. Bunuri imobiie
1. Terenuri

NOTĂ:
Se vor deefara inciusiv cefe aftatc in a!tc ţări.
,

Adresa sau zona

Categoria*

,\nu!
Suprafaţa
dobândirii

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul*)

Contract de

Ilfov,

COLGIU DORINEL
Bragadiru, ___

Intravilan

2006

500 m2

50 %

vanzare
COLGIU IOANA
cumpărare

Contract de

Ilfov,

COLGIU DORINEL
Bragadiru,

Intravilan

2019

400 m2

50 %

vanzare
COLGIU IOANA
cumpărare

Contract de

Ilfov,

COLGIU DORINEL
Bragadiru,

Intravilan

2019

400 m2

50 %

vanzare
COLGIU IOANA
cumpărare

* Categoriile indicate sunt: (!) agrico); (2) forestier: (3) intraviian: (4) fuciu de apă; (5) atte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află in circuitui civil.
1) La "Titular" se tncnţioncază. in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul), iar in cazul
bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

Paginai din 7

Adresa sau zona

Categoria*

dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul*)

Contract de

Bucureşti,
39,17
Apartament

100 %

2001

COLGIU DORINEL

vanzare

m2
cumpărare
Ilfov,
COLGIU DORINEL

Casa de
2016

Bragadiru,

155 m2

50 %

CONSTRUCŢIE
COLGIU IOANA

locuit

* Categoriite indicate sunt: (!) apartament; (2) casă dc ¡ocuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercia)e/de producţie.
!) La "Titutar" se menţionează. în căzu) bunuritor proprii, numete proprictaruiui (titularu), soţut/soţia. copitut). iar in căzut
bunuri tor în coproprietate. cota-parte şi numete coproprietari tor.
H. Bunuri mobile
I. Autovehicule/autoturismc, tractoare, maşini agricole, şa!upe, iahturi şia!tc mij!oace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit tegii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cu!t, coiecţii dc artă şi numismatică, obiecte
care fac parte din patrimoniu) cultural naţiona! sau universai, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de curo
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurite aflate în proprietate, indiferent dacă ctc sc află sau nu pe teritoriu) României ta
momentu) dec târârii.
Anul dobândirii

Descriere sumară

Valoarea estimata

ÍH. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 dc curo fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în u)time)e 12
luni
Natura bunului înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana catre care
s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

CONTRACT
Apartament

103.000 EUR

19/04/2019
VAN ZARE-CUMPĂRARE

!V. Active financiare
f. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivaiente de economisire şi investire, inciusiv
carduriie de credit, dacă vaioarca însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:

Se v or d eclara inciusiv cete aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate.
instituţia care administrează şi
adresa acesteia

*0<7/e,gw7//e
/M V M ///// .S'i/M

Tipu!*

Vaiuta

Mtwf.' f/7 c w / coreu/ .MMecA/vo/en/e fMtc/os/v cord);

Deschis
în anui

So!d/va!oarc ia zi

c/cpor// &M?crM* .wn ec/Mvo/eM/e; t.îj /¿"M<Ă;/7 r/c

/MC///.S7 V /b M i/;;/ / / ) / /S-M/C <r/c /V M S'// .SMM i///g .s/.S'/CM/C CM CV/MMMĂW'C /.SC V W Jcc/cM 'M c c / c M/C/'CM/C MM///;//

//.S ic ;/ M M /C /7W /

2. Piasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă vaioarea de piaţă însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de curo
NOTĂ:
Se vor deciara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titiu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/benefîciar de împrumut

Tipui*

Număr de tîtiuri/
Vaioarea totaiă ia zi
cota de participare

* C r//c /? 0 7 7 //c M / J / c a / e .s;;;;/. / / / / ; d ; 7 / / J c v o /o o /'C c /c / / / / / ; /c / / / / / ; / ; 7 c/c s/r;/. c c / 7 / / / c r / / c , aA //gM f/M M //; / 2 / o c / t o m s a / ; //;// / / . s o c / a / c
/M .s o c / c / r i / / CO/MC/'C/C/Zc,' / . î / M M /M 77//;//;//'/ MCWY/M/C M/ MM/MC //C / .S/7/C//. 4

3. Aite active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivaicntui a 5.000 de euro pe an:
Descriere

Vaioare

Vaiuta

+ A Ar
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în bencfîcîu! unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem ieasing şi aite asemenea
bunuri, dacă vatoarca însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

-..-Z'

.Y "

Contractat în anu!

Creditor
*

Scadent în anuí

Valoarea

ALPHA BANK

2019

2019

348.673,53 RON

BANCA TRANSILVANIA (SOTIE)

2015

2028

254.158,96 RON

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de vaioarea de piaţă, din partea unor
persoane, organizaţii, societăţi comerciaie, regii autonome, companii/societăţi naţionaic sau instituţii pubiice
româneşti sau străine, inciusiv burse, credite, garanţii, decontări de chcituieii, aiteie decât cete a!e angajatorutui, a
căror vatoare individuată depăşeşte 500 de euro*
Serviciu! prestat/Obiectu!
generator de venit

Sursa venitului

Cine a realizat venitut

Vcnitu! anua!
încasat

l.l. Titular

1.2. Soţ/soţie

!.2. Copii

exce^Zci/zd Jc A/ <7ee/czzYzzc crzc/oz//77e ş/ ZzY7Z77////e icoiv/e/v/w/Zc i/zz7 /xzzZer7 z-zzJe/oz* & ^7YZi/77/ /ş/ o/ //-/¿Y7.

VH. Venituri ate dectarantutui şi ate membritor săi de famitie, reaiizate în uttimut an tlsca! încheiat (potrivit
art. 4Î din Legea nr. 571/2003 privind Codut fiscat, cu moditîcărite şi comptctărite ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Serviciu! prestat/Obiectu!
generator de venit

Sursa venitului

Cine a realizat venitu!

-

/ fcn/Zw /¿//;? .SYz/oz z'z

Venitul anua!
încasat

-

l.l. Titular
S.C. GOLDTERM MANGALIA
COLGIU DORINEL

S .A ., STR. VANATORI,
NR. 1

1.2. Soţ/soţie

INDEMNIZAŢIE CONDUCERE

88.591 RON

POLIMED S.A., STR.
SALARIU

COLGIU IOANA
CARAIMAN

1.3. Copii

2. Cew/?í/7 íA/i
2.). Titular

2.2. Soţ/soţie

3.

^

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Cf;;;7«r; Jw wrcsn/i/
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

3. P'e/?/7:/// c//M Mí7?.w
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

!

.

48.000 RON

6. Í7/Í/7//7/ J/n c/o//s/7Jp
6. !. i'ituiar

6.2. Soţ/soţie

/. Fc/?/7;//*/

/?re/wí7' y/ ¿A/i/oean <r/e ^oroc

7.i. Tituiar

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

& Cí'H/7M7*í c///7o//e .S'777*A'e

8 ). Tituiar
ŞANTIERUL NAVAL
MANGALIA S.A.,
COLGIU DORINEL

Intrarea Portului,

INDEMNIZAŢIE CA

198 RON

nr.l, loc. Mangalia,
jud. Constanta

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
COLGIU SARA

DGASPC, SECTOR 3

ALOCAŢIE DE STAT

1.602 RON

COLGIU STEFAN

DGASPC, SECTOR 3

ALOCAŢIE DE STAT

1.602 RON

Prezenta deciaraţie constituie act pubiic şi răspund potrivit iegii penaie pentru inexactitatea sau caracteru!
incompiet ai datcior menţionate.
Data compietării
) 7/) 2/2020

Semnătura

