
DECLARATIE DE AVERE

Su hsemnatul/Sullsem flata,
de Sef Regionala Pitesti

BEHCEA I VICTOH
la S.C CONPET 5,/\. PLOIESTI

, având funcţia

C'" P . domi,'ili ul Pilesti,

(UlHlsciiud pn:\'I.:dlTiil' arI. 2'.12 din Codul penal privind falsul În decla raţii, declar pc proprie răspulldere
dimpreună cu familia!) deţin urmiito;lrl'!e:

, li Prin familie se in\1:

1. Bunuri imobile

L Terenuri
NOT,\:
Se: vor de:chif;l inclusiv in alte

Corn. POiana Lacului

,
J

lui ).lui (titularul,

" ( le indicate sunl: (1)
lravilanc. dac;i Oil' aDă in dn;uitul civil.
*2) "Titular" se

iar in Uliul bunurilor 111

2. n:idiri

Nll!\
Se vor declara inclusiv In alrl:

sau zona



" Categoriile indicate sunt: (1) apartament;' (2) casă de locuit; 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/autoturlsme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transportcar-e sunt supuse [umatricuIării, potrivit legii

.
Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

-

Autoturism Skoda Octavia I 2005 Viniare-cul11parare

~ ./'
.'

L
L

f/
~

--------.
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'Înslll1lată depăşeşte 5.000 de ,euro .

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunuri le aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriu I Românieila momentul declarării,

Anul dobândirii
Valoarea estimată

In. Bunuri mobile, a căI"ol" valoare depăşeşte 3.00a de euro fiecare, şi bunuI"i imobile [ustrăinate Înrimele 12 luni

Natura bunului
Înstrăinat

Data
Înstrăinărn

Persoana că tre care s-a
Înstrăinat

Forma
Valoarea
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IV. Active financiare

NOTĂ:

Se var declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economrsrre şi Investire, .
inclusiv cardurile de cl:edit, dacă valoarea Însumată oi tutul"or acestora depăşeşte 5.000 de euro

Instituţia care administrează
Tipul'" Valuta Deschis În anul Sold/valoare la zi

şi adresa acesteia

~

. J
///

C
r----.

"Categoriile indicate sunt: (1) CO;1tcurent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente: (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anteriOl).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă v~!oarca de piaţă în,mmată a t!!tt!!"or~cc~tGrâ depilşeşte 5.GOGde euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participăriIe În străinătate.

I
!
I

Emitent titlu/societatea În care persoana este
Tipul'" Număr de titluri!

Valoarea totală la zi
acţionar sau asociat/beneficiar de în~umut

cota de particiPare
.

-=::::::-..
IL

/
/

/

/

../'
V

I. I,
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..

"'Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de' stat, certificate, obliga[iuill); (2)
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate Îli nume persohal

3. A'1te active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

an:

.... , ' , , , , : , .
. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . , , .
................................................................................................ , , '"

V. Datorii

Dehite, ipoteci, garanţii 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

NGTĂ:

Se Vor declara inclusiv pasivele financiare aculllulate În străinătate.

Creditor
COIitractat În anul' .'. ". .

;
.

.'Scadent la Valoare
--'-.. - '-' . ~ .

-'- --'.:- ~.. --..,
l1-
!i

L
LL_

VI. Cadouri, sel"vicii sau avantaJe primiţ~ g!"atuit szu ~::!;;'Cr:riG;;âte fiiţă dt valoarea de piaţă, rfin
p8.rteii ti110 r" persoane, organizaţii, societăţi comp"~i,q!e, regii "",u:wmc, cam piinii/societăţi naţionale sau
i!~stituţii puuiice I'Omâl1eşti 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

1.1. Titular

Sursa Venitului:
numele, adresa

Sen'iciu! prestat/Obiectul
"'enerator de venit

Venitu! an ual
Încasat

i.3. Copii

1.2. Soţ/soţie

::F-----------------------
"Se exceplea::ă de la declarare eado1lrile şi trataţiile u::1Ialeprill'i!!! din paUea O/U'elnr f1p g"(ld?!!I;.i d !!k:c..

I
!
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NOTĂ:

Se vor dec}ara inclusiv veniturile provenite dili străinătate.

VII. Venituri ale declarailtului şi ale membrilor săi .de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nI'. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

1. Titular

_.2_._~_O_ţ_/s_o_ţ_le r-- -,- -----1

I
i

Cine a realiza t venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualnumele, adresa ,generator de venit Încasat1. Venituri din salarii

1.1. Titular SC Conpet SA Ploiesti,:
Salariu 87581

.1.2. Soţ/soţie SC Conp'et SA Ploiesti.'
Salariu 23074 .

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri diJi cedareajolosinjei bunuhlor
3.1. Titular

1,

! ,
f- I1] .2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

-l I15. Venituri din pensii
J.i. Tjtular

I~
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6.2..Soţ/soţie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul anualNume, adresa jtenerator de venit' . încasat7. Venituri din premii şi din joa;ri de noi"oc
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
Alocatie 1008

Prezenta declaraţie co.nstituie act public şi r.ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaractcrul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

....a:,..r26~:JP(3

6

Seuudt¥:",
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