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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul BUTKA A. GERGELY NORBERT având funcţia d e . membru în Consiliul de Administraţie ai 
Transurban SA, , domiciliul Satu Mare cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 
împreună cu familia1’ deţin următoarele:

*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. *

A dresa  sau zona C a te g o ria "
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire
Titularul’1

Satu Mare, str.
Intravilan 2014 49m2 50% Achiziţie

Butka Eva Monika 
cu 50%

Satu Mare, str.
intravilan 2014 118m2 50% Achiziţie

Butka Eva M onika 
cu 50%

Satu
Mare,

intravilan 2019 285 100% M oştenire
Butka Eva Monika 

100%
5atu M are

Extravilan 2019 18.600 50% M oştenire

Butka Eva M onika 
50% .

M o lnar Magdalena 
50%

Satu Mare

Extravilan 2019 4700 50% M oştenire

Butka Eva Monika 
50%

M olnar Magdalena 
50%

* 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), iarîn cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
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2. Clădiri

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

Adresa sau 2ona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-par
te

Modul de 
dobândire

Titularul21

Satu Mare, str, Apartam ent
P+M

2014
110m2, 

cota teren 
69/396

50%
Preschimbare
apartam ent

Butka Eva 
M onika cu 

50%

Satu M are
Apartam ent 

2 camere
2019 69mp, 0% M oştenire

Butka Eva 
M onika 100%

* Categoriile.indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com ercia le/de producţie. 
*2) La "T itu la r" se menţionează, în cazul bunurilo r proprii, numele proprie ta ru lu i (titu la ru l, so ţu l/so ţia , copilu l), iar în 

cazul bunuriio i în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Âutovehicuîe/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

N a tu ra Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

NU ESTE CAZUL

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 v o r menţiona toate ounurhe aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul

României ia momentul declarării.

D -sc r ie re  sumară Anui dobândirii Valoarea estimată

NU ESTE CAZUL

li. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 .„ni

H -N a tu ra  i: anului Data Persoana către care s-a 
înstrâmăr" înstrăinat

Forma înstrăinării Valoarea

Teren Butka M o n ika 16.01.2019 I Lazin-Vass Kety Vânzare teren 13.000 euro
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IV. Active financiare

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

NOTĂ;

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
--------- — — --------------------------------

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul* Valuta
■  ■ p *'

Deschis în anul Sold/valoare la zi

• RaffWsen Bank - Cont curent 
rezultat din cadou de familie

cont curent EUR 2019 9937 EUR

— Categoriile indicate sunt: (1} cont curent sau echivalente-ţmelusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3/ fonauri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri 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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

- Emitent n ci „/societatea ia care persoana este 
acilor ar sat asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală !a 

zi
NU ESTE CAZUL

*'"atcjon e indicate sunt: (11 hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiin ca,, ac scoale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
NU ESTE CAZUL NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datoră
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, daca valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se »or declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Lrecitor Contractat în anul Scadent la Vai oare j

Creait ipotecar: Raiffeisen Bank 2006 - modificat 2015 2025 9830 euro
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, eompanii/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*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.2. Soţ/soţie SC GER BOG SRL
Folosirea autoturismului 

Dodge Caliber SM43BOG fara 
subvenţionarea cheltuielilor

0

1.5. C opii NU ESTE CAZUL
'

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

V!J. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit ărt. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se v o r dec la ra  inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a ealizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. T itu la r

BUTKA GERG ELY NORBERT P rim cria  Ivli.n Satu Mare Consilier 58.737 RON

P rim ă ria  M u n  Satu Mare Vouchere de vacanţă 1450 RON
Transurban SA Membru Cons Adm 12.000 RON

1.2. S c ţ/s o ţie

Butk?: Eva IV , - k ? Bester Baby SRLD Administrator 0
Voice Media Center SRL Redactor ştiri 6467 RON

Birou senator Turos Lorand Consilier circa 6000 RON
1.3. C opil

Butks 5 e r .e e
Cont de economii deschis 

de bunici
Cont economii 
"Kid Account"

Circa 
40.000 RON

Butka Bence indemnizaţie copii indemnizaţie copil circa 2500 lei
2. Ve v ..'/ d.n activităţi independente
2.1, sT...ar NU ESTE CAZUL

2.2. Snţ/soţle NU ESTE CAZUL

3. Ver 'n -n a>n cedarea folosinţei bunurilor
3 .1 . ' .. NU ESTE CAZUL
3.2. So'"/soţ:e NU ESTE CAZUL
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4. Venituri din :n vestiţii

4.1. T itu la r NU ESTE CAZUL

4.2. Soţ/soţie NU ES-TE CAZUL

5. Venituri din oensii 1
5.1. T itu lar NU ESTE CAZUL

5.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. T itu lar NU ESTE CAZUL

6.2. Soţ/soţie NU K ~E  CAZUL

H |
■Sursa enituluj; N : erviciul prestat/ubiectul Veniţi,! anual

generator d e j a m t încasat
7. Veni-ui d. •, premii şi din jocuri de noroc 1
7.1. T itu ia r NU ESTE CAZUL

7.2. Sot. soţie. NU ES'T CAZUL

7 3 . Cu NU ESTE CAZUL i____ _____ __ 1

8. v ? '’: r id . ' ? surse I

8.1 . Tru>ar NU ESTE CAZUL

8 . 2 . s o ţ . 1 NU ESTE CAZUL

00
 ! 1

O NU ES“ E CAZUL _________________ ._________

Preze îs  de; a ra ţ ie  c o n s titu ie  a c t p u b lic  şi r ă s j jn d  potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
in co . ax a i ei r m e n ţ io r  ate.

D a ta  c o m p le tă r ii Semnătura

!
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TRANSURBA
INTRARE Nr. . . J m
ziua 4a,, lono â.;turnăm

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul, Butka A. Gergely-Norbert, , având funcţia
de membru in consiliu de administraţie la Transurban SA Satu Mare

domiciliul Satu Mare,

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

1. Asociat sau acţk iar la societ&ţk comerciale, compar ii/societăţi naţion ile, instituţii de c edit, grupuri.de
in >rr-< econnmic.pr cum si. nwmhm î • * ■ »i»* n«-« • . .ooi.wmimmtai •

___ 1 rutat/m0 rntct cc«
-  denum irea şi adresa -

Calitatea de ţinută
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni

Valoarea to ta lă  a 
p ă rţilo r sociale 

şi/sau a ac ţiun ilo r
1.1 NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de n & i  ru 'n organise de conducere, Ecmin Arare şi contra 
ac ionome, ale com sniilor/societăţilc naţionale, ale ins ituţfilor de crec 
alt asociaţiilor sauifi îdaţiiior ori ale aT ir organizaţii negu 'ernamentale:

;al. societăţilor come ciaie, ale regiilor 
lit, ale grupurilor de iteres economic,

Unitatea
-  denum irea şi adresa -

Calitatea de ţinută Valoarea benefic iilo r

2.1 Asociaţia AutoSpcrtCIub Satu Mare Preşedinte 0
2.2 Asociaţia Sportiva Dragracing Events Romania M em bru 0
2.3 Rotary Club Satu .Ziare M em bru 0
2.4 Consiliul de A dm in istra ţie  Transurban SA M em bru 1.000 RON/luna

3. lali'.atea de mer t u î -. csd'u! asoci iilor profesionale i/sau sindicale

NU ESTE CAZUL

4. Cairratea de me iru  i r  organele de :onducere, admipi trare si control, re ribuite sau neretr ouite, deţinute în
ca i: u i c . ^  ci ce, ■ iadejii ţi ţjjş i dem. x. ea 3; .tiduiui politic ' _________  ___________ _

4 .1, Uniunea Democrată Maghiară din România - m em bru________________ ______________________________________
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5. Contracte, inclusiv cele ie  asistenţă j i  .idî:ă, consultanţă jui dică, consultanţă şi civile, obţinute ori afla te  în 
derulare în timpul exercită îi funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţe te de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori “ncheiate cu societăţi comerciale c r  capital de sta Sau unde statul este acţionar 
majorita /minoritar:
5.1 Beneficiarul de 
contract: numele, 
prenumele/denumi'-ea 
»i adresa

1 "istituţia 
contractantă: 

denumirea şi adresa

Procedura prin 
cars a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul contractului
Data

încheierii
contractului

Durata
contractul

ui

Valoarea totală a 
contractului

T itu la r NU ESTE CAZUL

Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

Rude drr-adul i1;-aie 
titu  arului

BUTKA ALEXANDRU, 
administrator al 
SC GER SOG SRL

şt-? viciui ae
Ambuis nta Judentean

-subordonat Min..
Sanatatii

Aicitatie
deschisa

contract
prestări
servicii Martie 2016“ Decembrie

2019

Valoare estimată 
_ anuală: 
120.000RON 
cu TVA inclus

■
RomSiîva SA Licitaţie

deschisa

Contract
prestări
servicii

2018 Decembrie
2019

Valoare estimată 
anuală; 

50.000RQN

Societăţi com ercia le/ Persoană fizică au toriza tă / Asociaţii fam iliale./ 
Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau 
socie tă ţ’ civile profesionale cu răspundere lim ita tă  care desfăşoară 
profesia de avocat/ Organizaţii neguvernam entale/ F unda ţii/A soc ia ţii2’

NU ESTE CAZUL

11 P :n rude de gradul I se înţelege părin ţi pe lin ie ascendentă şi copii pe lin ie descendentă.

2t Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin ca lita tea de ţinută , titu la ru l, 
so ţu l/so ţ.c  şi ruue'e de gradul i ooţin  contracte, aşa cum sunt de fin ite  la punctu l 5. Nu se declară contracte le societăţilor 
com erciaie pe acţiuni la care declarantul îm preună cu so ţu l/soţia  şi rudele de gradul I deţin mai p u ţin  de 5% din capitalul 
social al soc ie tă ţi, ind ife ren t de modui de dobândire a acţiunilor.

Pre-enta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incompit! a! datelor menţionate.

Data completării Semnătura •

%=>l ^
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