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Sti bsem natul/Su bscmna ta,
de Sef R'cgionala Pitesti

CNP

BERCEA 1 VICTOR
la S.c. CONPET S.A. PLOIESTI

, domiciliul Pitcsti,

, având funcţia

cunoscând prevcderile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pc propl"Îe răspundere
că Împreună cu familia 1) deţin următoarele:
.....................................

* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Tercn uri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Cam. Poiana Lacului,
2009 1945 mp 50% Bercea Victorjud. Arges

cumparare Bercea SorinaCom. Poiana Lacului,
2 2011 925 mp 50% Vinzare- Bercea Victorjud. Arges

cumparare Bercea SorinaCom. Poiana Lacului,
3 2009 2946 mp 50% Vinzare- Bercea Victorjud. Arges

cumparare Bercea Sorina

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravihm; (4) luciu de 'lP:':; (5) ~!tc câtegorii J", L",renuri
eXlraviiane, 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 cop!'Opriet~te, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele anate În alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
Suprafaţa Cota- Modulde

Tituland2)dobândirii dobândire'------Pitesti ..
1999 77.33 50?iQ Vinzare- IBe'rcea Victor

cumparare Bercea Sorina
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I
spaţii comerciale/de

I ./ I
(2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4)

I
apartalilent;

./
. * Categoriile indicate sunt: (1)
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, Îi1cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

II. Bunuri mobile

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

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Şkoda Octavia ! 2005 Vinzare-cumparare

'. ."'-.
'. ',,-

".
\
I

.e./
.-",~,..-

///'

----.---. --
2. Bunuri sub formă de metale pl'eţioase, 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
la momentul declarării.

D,;::suiere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

--
III. Bunuri mobile, a căl'Or valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bUIHJ:ri imobile Înstrăinate În

ultimele 12 luni

NatUl'a bunului
Înstrăinat

Data
Înstrăinării

Persoana către care s-a
Înstri! Î!!a t

Forma
Valoarea
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IV. Acti've financiare

.1

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form'e echivalente de economlslre şi investire,
'inclusiv cardurile d.e 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
Tipul* Valuta Deschis În anul Şold/valoare la zişi adresa acesteia

~
')

//

V
/
'------- ----- --..,

*Categoriile' indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente: (3) fonduri de investi/il sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor.declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă !!1su!!!ată a tutur"r
aC(;ston, depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.

Emitent titlu/societatea În care persoana este
Tipul* Număr de titluri/

Valoarea totală la ziacţionar sau asociat/beneficiar de Împrumut cota de participare
'--~-...........,

)
/

/

.- ,/

,/
/

I.--.r/,

/'
./

/' ,./
'-------. "'-0-_ •••____

i--- i i i I
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*Categoriile indicate sunt: .(1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cer(ificate, obligafiuni); (2)
acţiuni sau păI1i sociale În societăţi comeeciale; (3) Îl71prwi1Uturiacordate În nume personal.

an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a S.OOO de euro pe

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

.........................................................................................................................................

V. DatOl"ii
Debite, ipoteci, garan.ţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acul11ulateÎn străinătate.

Creditor

VI. Cadouri, scrvicii sau avantaje primite graf!.!!t sau subvenţiGnate faţă de valual"ca de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comercÎ!!Ie, !"egii a!.!t~,,:}r:~e,eGmpailii/sudetăii natiunale sau
instituţii publice româncşti sau străine, inclusiv burse, cl'edite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale anga.jatorului, a căror valoare individuală depăşeştc 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
numele, adresa generator de venit Încasat

1.1. Titular
~

)
1.2. Soţ/soţie /

//

.//
//

/
/

l.3. Copii ( I
I -----+---

i

*Se exceptea2ă de la declarare cadourile şi tratariile uzuale primite dil7partea rudelor de gradul !şi d ll-Ie::.',
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VII. \ienitur"( ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potri:vit art. 41 din Legea nI'. 571/2003 privind Codul fiscal, cu l1;1odificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
numele, adresa 2enerator de venit Încasat1. Venituri din salarii

1.1. Titular: Bercea J Victor SC Conpet SA Ploie.sti,
Salariu 87581 RON

----

1.2.Soţie: Bercea J Sorina SC Conpet SA Ploiesti,
Salariu. 23074 RON

] .3. Copii

2. Venituri din activităfi independente
2.1. Titular -~

/
2.2. Soţ/soţie /

'--- _______ o

"3. Venituri din cedarea/olosinţei bunurilor
3.1. Titu Iar ...---,~

I I /
,/

/,

(
/3.2. Soţ/soţie

---------.-.
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular -~

)
4.2. Soţ/soţie /

/

/

/'

L.
5. Venituri din pensii -',
S.!. Titular ~- -...."

/'
/S.2. Soţ/soţie "

/

//
.

I CI ,
"'6. i,Tel7lturIam activltclfl agricole

6.1. Titular
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6.2. Soţ/soţie ,.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul . Venitul anual
Nume, adresa g:enerator de venit , Încasat7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular ---,._ ..-_ .._.-.~---_ .._-_.- ..-..--------
)

7.2. Soţ/soţie /

.-/
//

.-/-~

~/

7.3. Copii c... -_ •.. '0-

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii: BerceaV Vlad
Laurentiu

Alocatie 1008 RONBercea V Elena Ruxandra

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

Data completădi

o o~-11.:/?0 .;-:~ţ?(3..
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