
Subsemnatul/Subsemnata, 

de CONSILIER IA 

CNP   

DECLARA ŢIE DE A VERE 

SIMUŢ G. GEORGIANA , având funcţia 
DIRECTIA OIPOCU ME - COMPARTIMENT 

la TEHNIC VEST, TIMISOARA, TIMIS 

, domiciliul  

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

Q 
* 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. 

Anul 
Aclresa sau zona Categoria* 

dobândirii 

 3 2017 

Cota-
Suprafaţa 

parte 

601 m2 1/1 

Modul de 
. 

dobândire 
Titular,uil) 

Contract de 
Simuţ 

vanzare-
Georgiana 

cumparare 

* 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),
('U" în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Categoria* 
Anul 

Su.Prafata 
Cota- Modul de 

'fitular.ul2)
aobindirii parte ftobindire 

I 

Adre@ sau zona  

2 2018 199 m2 1/1 Edificare Simuţ Georgiana 

* 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 

1 









( 

I I 

6.1. Titular 

6.2. SoVsotie 
'---

Cine @ realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

- Nume. adresa szenerator ile venit in�t 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 
-

------

7 .2. SoVsotie 

i,3. Copii // 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular / 

// 
8.2. Soţ/soţie ( 

8.3. Copii 
Simuţ Octavian AJPIS Timis, Timisoara Alocatie de stat 1.982 RON 

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

Data completării 

o ...  

5 



( 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

f;'ţ't;'r).(!J. o/i1-;; 
SIMUŢ G. GEORGIANA , având funcţia 

DIRECTIA OIPOCU ME - COMPARTIMENT 
Subsemnatul/Subsemnata, 

de CONSILIER IA 

CNP  

la TEHNIC VEST, TIMISOARA, TIMIS 

, domiciliul  

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

1. Asociat sau acţionar la socletifi comerciaJe, companWsocletifi'' natfonale, instituţii de credit, grupuri de
interes economJc. orecum si membru în asoclatil. funudi sau alte ol"l!anizadi nemivemamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

Simut Geonziana PFA, Timis PFA 1/1 0RON 
2. Calitatea de membro în organele de conducere, ,administrşre şi control ale societiţilor: comerciale, ,ale
regiilor autonome, @le companlllor/socletiţilor naţionale, ale institutfilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociadilor sau funcladllor ori ale altor o ., 

· �i nesruvernamentale:
Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2. 1 ...... - - -

3. Calitatea de membru În cadrul asociatillor profesionale si/sau sindicale
3. 1 ...... -
4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor oolitice. functia detinuti si denumirea uartiduloJ nolitic
4. 1 ...... 
-5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridJ� consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţjlor publice finanfate de la bugetul de
stat, focal şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maforitar/minoritar:

Instituţia Procedura. pin 
nm Valoorea 

5.1 Beneficim.tl re contra.t n� rontra:tmlă: careafiN li{UI 
h:heierii 

Durata 
fotllăa 

Jffllwrele/denumirea şi� denumirea şi îoominţat coolra:tului cmtra:tuJui
rontra:tului 

contra:tului 
� oontra:1UI 

AmatiaArrnalalngmlcr, Ghinxfa, Contra:tre 
Tunis . - � 01.10..2019 - 4.ffX)RON

seJVicii

Sol/sotie ........... ·-
. 

Rudere graiJl 11> a1e titularului 

/............ 
--

l



Sociempcorrxmale/1\mmăfizkă I 

autaiimV A.cn:iatii fumitialdCabilft --.,--- I 

individuak; croime a<iOCÎale, � ,; 

civile llUfesionale sai societă;i civile / 
llUfesionaleru raplirlre limitmicare �

✓
-

-----;:a, -

1---cbfă<µlăporesiareavo:J/Qganizaţii 

·· · · · · · ,a)e/furrliii/ Aqri,vij2)
' 

'�·� ,ffllllll'lell 

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2
> 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 
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 
( �racterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

o 

2 


