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DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul / Subsemnata MOSTENESCU COSMIN SERGIU, având funcţia de
consilier superior la PRIMARIA ORAS BALS CNP
localitatea Bals, jud. Ok, str. N Balcescu,:

domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulîn declaratii, declar pe
propria răspundere, că împreună cu familia! deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soțiaşi copiii aflaţi în întreținerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Notă: sevordeclara inclusi»cele aflate în alte țări
Adresa sau zona Categoria” Anal

dobândirii
CotaSuprafaţa

| parte

|
|

|

- [Mă

Modul de
„dobândire Titularat

*Categoriile indicate sum:(1)agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul chiil.

2, Clădiri
Notă.se vor declara inchisi» cele aflateîn alte țări

| |
, Anu |] Cota Modul detea Gata sarpe ; at! dft : 2

|
Ade sau zona | Caregaria |

dobândirii Suprafaţa
sanie dobândire Titularul

Comuna Bobicesti, | 2 2010
|

220 100% construire MOSTENESCU
jud. Olt |

|

COSMIN -d O Ea | | _ | SERGIU
|Localit. Bals, jud. Olt, |] 2005 164,64|100% Partaj MOSTENESCU

| GEORGETA
bi 23, sc A et2, ap.5 succesoral

| CRISTINA

|

str. N Balcescu, nr, 19, |

|

* 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/soț

iarîn cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor,

II. BUNURI MOBILE

ia, copilul),

|. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte
__inijloacede transport care suntsupuse înmatriculării, potrivit legiiNatura

|

AUTOTURISM
Riarca
OPEL

Nr. bucăţi|Anul de fabricaţie Modul de dobândire|

2014 i

Li

CUMPARARE



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecții de artă
şi numismatică, obiecte care fac parte dinpatrimoniul cultural național sau universal , a
căror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro.
Hord : se vor menționa toate bunurile aflare în proprietare, indiferent dacă ele se află sau mu pe leritoriul Romăâniei

la momentul declarării. _
Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

III. BUNURI MOBILE, ACĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 3000 EURO FIECARE,
ŞI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului Data | Persoana către care s-a Forma înstrăinării Valoarea
înstrăinat | înstrăinării | înstrăinat

IV. ACTIVEFINANCIARE
î.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.900 Euro

Notă : se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate
Instituția care administrează şi Tipul * Valuta Deschis Sală filarea bazi

adresa acesteia | |
în anul

BANCA TRARSILVANIA 3 LEI 2047 74094

TREZORERIE 3 LEI 2018 13000

e
*Caregoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3)
Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumularețse vor declara
cele aferente anului fiscal anterior).

2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată
a tuturor acestora depăşeşte 5.090 Euro

Notă : se vor declara inclusiv investițiile si varticivările în străinătate
Emitent titlu / societatea în care persoana este Tipul * Număr de titluri / Valoarea totală la zi

|__aclionar sau asociat / beneficiar de împrumut cota de participare

*Categortile indicate sunt : (1) Haârtii de valoare deținute (fitiuri de stui, certificate, obligațiusi); (2) Actiuni sau părțisociale în
societăți coimerciate: (3) Împrumuturi acordare în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000
Eure pe an:

Horă : se vor declara inclusi»cele aflate în străinătate,



n

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziționate în sistem

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeșete 5.090
Euro.
Aatăt: se vor declara înctusiv postvele financiare acumulate în străinătate

Creditor | (dominanta Soadant
Valoare223 i a i __în anul | la | a a —

|
x | ăi r _

-
!

-
! = o

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă,
din partea unor persoane, organizaţii, societății comerciale, regii autonome,
companii/societăţi naționale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse,
credite, garanţii, decontări de cheltuieli, aitele decat cele ale angajatorului, a căror valoare
individuală depăşeşete 590 Euro*
ONEA = Zar Ț “a FICIUL PRESTATI ECTUL PeSs 2 cale

CINE A REALIZAT|suRSA VENITULUI: NUME, ADRESA SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL
VENITUL ANUAL ÎNCASATL VENI TUL GENERATOR DE VENIT

_|1.1 Titular
LL — EIiua3== sa li

1.2Soţ /soţie

.3 Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul ] şi ÎI

Vii. Venituri ale declarantuluiși ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003-Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare).

Notă: se vor declara inchisi veniturile provenite din străinătate
[

CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI NUME. SERVICIUL PRESTAT:OBIECTUL ENEA REA LDA SR iVENTIUL ADRESĂ | GENERATOR DE VENII VENITUL ANUAL INCASAT |

"1. Venituri din salarii
1.1 Titular |

| _ __|| MOSTENESCU | PRIMARIA ORAS |
SA J 935COSMIN SERGIU | BALS SALARIU Si

|_1.2 Soţ /soţie |

__]MOSTENESCU
|

GEORGETA DGRFP CRAIOVA | SALARIU 66083
CRISTINA _

|

Ea
- | II i e Ii Aa -
2.Venituridin activităţi independente a |2.1 Titular | DaÎn Aa a_ _ |. _

[2.2 Soj /soţie| N
- Da



SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUIL
GENERAFGR DI VENIT

VENITUL ANITAL INCASAT

sI

în

4
Sa „| Titular

„2 Soţ /soţie5

e „ Venituri din investiţii
pe „| Titular

4.2 So| /soţie

5, Venituri din pensii
5.1 Titular

5.2 Sot /soție

6. Venituri dinactivităţi agricole
6.1 Titular

6.2 Soţ /sație

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1 Titular
MOSTENESCIJ SUPERBET ŞOCURI DE NOROC 2238
COSMIN SERGIU

BETTINGE&GAMMING

7.2 Soj /sotie

7.3 Copii

8. Venituri din alte surse
8.1 Titular
MOSTENESCU Banca Transilvania VENITURI DIN DOBINZI 266

COSMIN SERGIU

3.2 Soţ /soţie
MOSTENESCU Banca Transilvania VENITURI DIN DOBINZI 4
GEORGETA CRISTINA.

3.3 Copii
MOSTE ui DUMAS ALOCATIE 1668
MADALINA MIHAELA

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

Data completării: Semnătui 507 069020 =

act ameninta2


