
o 

de 
Subsemnatul, 

Consilier superior 

CNP  

DECLARA ŢIE DE A VERE 

_C_o_lt,_e _sc_ u __ V_ a_le_ r_i _u_M_a_d _a _li _n __________ , având funcţia 
la OI POCUME 

, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia1 > deţin următoarele: 

,� 

,_ 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Anul
Adresa sau zona Categoria* dobinilirll

- � . 

Cota- Modul de Suprafaţa .oarte ilob4,ndfre 
TihilaruJ1l 

-
I
I

--------- I . I -------- --- --------

-- I 
•Categoriile indicate sunt: ( I ) agricol; ( 2) forestier; ( 3) intravilan; ( 4) luciu apll; ( 5) alte categorii de teren un extravilane,

dacl't se ană în circuitul civil. 

2. Clădiri
NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobindirll 

Voluntari I 2014 

Suprafaţa Cota- Modul de Titularul1) 
oarte dobindlre 

120 50% Credit-ipotecar 
Colt1.-scu Madalin -
Coltcscu Adina 

*Categoriile indicate sunt: (I) apanament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; ( 4) spatii comerciale/de productie.

Q II. Bunuri mobile

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

- -

Natura Marca Nr. de bucltf Anul ile fabricafie Modul de iloblîullre 

Auto Citroen 1 2006 Vanzare - cumparare 

Auto Mercedes -Benz I 2017 Vanzare - cumparare 

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: 

'1 Prin familie se in1elei;e 50Jul:s0Jio şi copiii nfla1i !n !n1re1increa accslora 
:, La „Titular" se men11oncazA. in cazul bununlor proprn. numele propnclarulu, (litula111l. 501ul!501iu. copilul), iar ln cazul bunurilor în cvproprictalc, co1n-p:1nc 

�i numele cop1oprie1nrilor. 







'.3. -Ven;turi din cedgreafotos!nJei"b�un]or_ -� �:.,.
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie
14._Ven'if!iri din investifij
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

Ş. Ven�turi din pensii
5.1. Titular

( 5.2. Soţ/soţie

6.-Venituri ţlin qctivităfi agricolţ �- �:� .
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

_7. -� enituri din premij:şi dinjocuri âe nD_JOC
7.1. Titular

7 .2. Soţ/soţie

( ".3. Copii

8. Venituri âin alte surse •ft 

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

.'T - .... --

-- _a 

·'

•1- -
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-- -

. 

-~ 

•.a ■_,._,.. _ ....... ,.._r_ 

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

Data completării
. .. .  ri. r .�.?.: ... �.?..�I .. 
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j 

Subsemnatul, 
de Consilier superior 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Colţescu 
la 

Valeriu Madalin 
OI POCU ME 

, având funcţia 

CNP , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societifj naţionale, instituţii (le crecllţ, grµpun de
interes economic. precum si.membru ,în asociatii. fundatii sau alte on:anizatii oesruvemamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a acţiunilor 
1.1 ...... -------------------._ ___________________________ ---------------------- ------------ ----------------
--------------------------------------------------------------- ·--------· ---------------- ------------------

2. Calitatea de membru în organele de conducere, aaministrare şi control ale S®ietitilor comercial� ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale insti�tijlor de credit, ale gru.purilor de interes
economic.,ale asociatillor sau fundatiilor ori ale altor on:anizatii DetlUVemamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea si adresa -

2.1 ...... ------------------------------ ----------------------------- ------------------------
------------------------------------------------------ ----------------------- ---·---·-----------

3. Calitatea de membru în cadr.ul asociatiilor nrofesionale si/sau sindicale
3.1 ...... ----------------------------------------------�--------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Calitatea de memllru în o�anele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul nartidelor oolitice. functia detinutl si denumirea partidului oolitic
4.1 ...... ----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consgltanţi juridici, consultan@ şi civile, obţinute ori,aflate
� derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de
.aţ, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau ,unae s�tul este 

actionar- majoritar/minoritar: 
lll.5tituţia Pm:edura prin Data Valoorea 

5.1 Beneficiarul decontra:t: m.mele, contra:tantă: careafiN TJ?.ll 
iR:heierii Durata tolalăa 

prenumele'denumireaşi ooresa derumireaşi încredinţat contra:tului 
conlJatului 

oontra:tului 
contra:tului 

ooresa contra:tul 
TltUlar ............. " 

SoţlgJ\ie .......... . ·-

Rude de grajul I'J ale titularului 
............. 

1 



Soc� corrK.,dale'� fizicii 
autorizam! Asociaţii familiale' Cabime 
mviduale,cabindeacn:iate, iD:iaăli 
civile pofeoonalesau &X:iaălî civile 
pofesionale cu raspurxlere limitată care 
� poresia deavc:m/ Organu.aţii 

emamen1ale/ F .. 'iJ • 'pl 

1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rude le  de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

o 
Data completării 

... .J.?..:.9..?..: .. Z .�J.L. 

o 
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