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DECLARATIE DE AVERE
Subsemnatul,
MOGA V.V. BOGDAN-CLAUDIU
de
DIRECTOR COMERCIAL
, având funcţia
la RA APPS SRP VICTORIA
CLUJ—NAPOCA
CNP
'
1881029055115
,
, domiciliul' Sat Floresti, str, Florilor,
nr. 184, ap. 10, jud. Cluj
cunoscând prevederile art. 292 din
Codul penal privind falsul în
că împreună cu familia”
declaraţii, declar pe proprie răspundere
deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege
soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea
acestora.

I. Bunuri imobile

]. Terenuri

N0TA :
Se vor declara inclusiv cele
aflate în alte ţări.
*” “
liloresti, str.
Florilor,
nr. 184, jud. Cluj
Floresti str. Florilor,
nr. 184, jud. Cluj
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vanzare
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Moga Bogd
Claudiu
Moga Bogdan—
Claudiu
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Categoriile indicate sunt: (1)
agricol; (2) forestier; (3) intravilan;
(4) luciu de apă; (5) alte
extravilane, dacă se află în cichitul civil.
categorii de terenuri
*2) La "Titular" se
menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele
în cazul bunurilor în
proprietarului (titularul, soţul/soţia,
coproprietate, cota—parte şi numele coproprietaiilor.
copilul),
2. Clădiri
N0TA :
Se vor declara inclusiv cele
aflate în alte ţări.
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Floresti, str. Flori or, nr. 184,
_a_p_. 10, jud.
Cluj
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mim
vanzare cumparare

Moga BogdanClaudiu

comerciale/de
Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
)roducţie.
soţul/soţia, copilul),
*2) La "Timlar" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
*

Il. Bunuri mobile

Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
:are sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
1.

Autoturism

Peugeot

Autoturism

Suzuki

Motociclu

Peugeot

2010

vanzare - cumparare

1

1994

vanzare

1

2008

vanzare - cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de

—

cumparare

artă şi de cult, colecţii de artă

şi

căror valoare
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a
însumată depăşeşte 5.000 de euro
N0TA :
teritoriul României
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe
la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

IV. Active financiare

Conturi şi depozite bancare, fonduri de
investiţii, forme echivalente de economisire şi
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea
investire,
hsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de
euro
1.

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

*Categariile indicate sunt: (1) cont curent
sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar
echivalente:
sau
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv
jbnduri 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

NOTA:
Se vor 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

an:

hsumate depăşesc echivalentul

a 5.000 de euro

;.

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui
terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alt
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro
NOTA:
Se Vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în
străinătate.

CEC BANK

2012

2042

18500 EUR

BCR

2016

2021

191001ei

BCR

2018

2020

5000 lei

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 căror valoare individuală
depăşeşte 500 de euro*
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1.1,Titu1ar

anameni
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1.2. Sot/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la

declarare cadourile şi tratajiile uzuale primite din
partea mgielo;
o
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fiscal nicheiat
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an
modificările şi completările ulterioare)
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

I . Venitul“
1.l . Titular
_

Cluj Innovation Park SA

Home Prest Serv SRL

Moga Bogdan- Claudiu
1.2. Soţ/soţie
“'

13. Copii
2. Venituridir'iac'tivităţi

independente

2.1 . Titular

2.2. SoţJsoţie
3.

Venituri diriţcédqred—filasmţeibunuri;

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4.
“'

Venituri dt

4.1. Titular
4.2. Sot/soţie
5. Venithfi'dinzpedsiiÎ

'

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie
6.

Venituriîdihbcftîivităţi agriéăl

6.1 . Titular

6.2. Soţ/soţie

Agent de vanzari
Director de vanzari

30120 lei
3766 lei

7.1. Titular
7.2, Soţ/soţie
7.3. Copii

,

8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public
şi răspund potrivit legii penale
pentru inexactitatea
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
21 .07.2020
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DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul,
MOGA V.V. BOGDAN-CLAUDIU
, având funcţii
de DIRECTOR COMERCIAL
la RA APPS SRP VICTORIA CLUJ-NAPOCA
CNP
1881029055115
, domiciliul Sat Floresti, str. Florilor, nr. 184, ap. 10, jud. Cluj
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

,

Unitatea
— denumirea
şi adresa —
1.1. Old School Cars

2.1. Clu'ana SA

asociat

60

.

.
_
Calitatea deţinute,

,e,

„un,

_eţinu

,}
4.1. Membru - Biroul olitic Local al
Partidului National Liberal organizatia Floresti
Vicepresedinte - Biroul Politic Judetean al Tineretului
National Liberal Cluj
Presedinte - Biroul Politic Local al Tineretului
National Liberal organizatia Floresti
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Valoâîastoâa;

părţi
0
i/sau a ac iuni
600 lei
1

de ao 'uni

Membru CA

',

\

3851112311

Unitatea
_ denumirea . adresa _

.

„e

Calitatea de;inută

SRL 'ud. Clu'

*

„

..
Valoarea benefîcnlor

0

Sot/sotie.

Rudedegradullnaletimlmhii

SocietăţicomerdaldPasoai-ăiiziră
.

_
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irxliiddiulembmete' modale, societăţi

civilemfesimaleeausodetălidvile

pxoiisiomlewrăspmdaelimilatăm
ddăşoazăpofaiadeavoaf/Oxgmimţii
neguvmmemldFm-xîaiii/Asociatii”

” Prin rude
de gradul I se înţelege părinţi
pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea
şi adresa beneficiamlui de contract unde,
prin calitatea deţinută, titular-u
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin
contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu
se declară contractel
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declaran'ml
împreună
cu
soţul/soţia
rudele
şi
de
gradul
l deţin mai puţin d
5% din capitalul social al societăţii, indiferent
de modul de

dobândire

&

acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act
public şi răspund potrivit legii penale
pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
2 1.07.2020

