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Subsemnatul, 
de auditor 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

GHIOCA LUCIAN 
la Serviciul Audit Public Intern 

CNP , domiciliul 

, având funcţia 

' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia 1> deţin următoarele: 
• ·•••••I ••••• I 1111 I III li I I III llt •••1 I 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora .

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

3 2016 

 I 2016 

 1 2016 

 3 2000 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

200 mp 1 

3100mp I 

2500mp 1 

250mp I 

Modul de 
Titularu11> 

dobândire 

Succesiune 
Ghioca Lucian 

moştenire 
Ghioca Florin 
Boedan 

Succesiune Ghioca Lucian 
moştenire Ghioca Florin 

Bogdan 
Succesiune Ghioca Lucian 
moştenire Ghioca Florin 

Bo�dan 
Ghioca Lucian 

Cumpărare Ghioca Florin 
Bogdan 

* 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 coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularu12> 
dobândirii oarte dobândire 

Succesiune 
Ghioca Lucian 

2 2016 36mp 1 
moştenire 

Ghioca Florin 
Boe:dan 

Adresa sau zona 

Ghioca Lucian 
2 2010 225mp 1 Construire Ghioca Florin 

B02dan 

* 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/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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 bucăfi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Skoda Fabia 1 2006 Cumpărare 

Autoturism Toyota I 2012 Cumpărare 

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 

., ia momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

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

Na tura bunului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

înstrăinat înstrăinării Înstrăinat Înstrăinării 
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

12.05.2021 .................... . 
, I 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SvjRar /4)1
GHIOCA LUCIAN , având funcţia Subsemnatul, 

de auditor la Serviciul Audit Public Intern 

CNP  , domiciliul 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte or2anizaţii nel!llvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... 

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societifilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundaţiilor ori ale altor or2anizaţii ne2uvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ...... 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia detinută si denumirea partidului politic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridici, consultantă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Bme6ciarul deanract: mnek; � 
nrPJ1I m,p)p!dauJmirea şi� COlilcâliml: 

I Proreruraim I Tipul 
carea m CXlll1nd.llui 

1 

Dia 

lca� 
Valoorea 

mr.ierii totalăa 



r 

Trtular ........... ,_ 

� ............ -

Rooede graiul 111 ale titularului
. . .. . .. . .. . .  

Socidăticormriale/�fizică 
m.itorizatăl A9xiapi finniliale' Cabinete 
imividuale, cabinete� s:x:ieffiti 
civilepofisonale sauSJCietăti civile 
pofesiooale cuJăc:pnlere limi1atăcare 
�ă.(IDresiadeID/OCat/O@mizalii 

- . 'Ftn:latW A • "') l'lf'OI l�Aal'O • • 

cmmireaşi îruediuţi � 
ooresa o:ma:tul 

1 l Prin n,de de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

cmtra.1u1ui 

21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I detin 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. 

Data completării 

12.05.2021 
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