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DECLARA TEE DE AVERE. ,

Suosemllatul/Subsemnata, Blebea N. Liliana Tasiana
de ŞefBirou-Lab.orator Inspec.ţia Calităţii la S.c. Conpet.S.A.

, având fu llcţia

CNP , domiciliul Ploieşti, .'

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia 1) 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.

1/3 Tănase Venera
mostenire 1/3 Dumitru Camelia

113 Blebea LiJiana

mostenire Blebea Bogdan

'"Modul de-
,;'d~bâridir~'

113

340GJmp

5000ll1p2010

2010

3

2. C!ădki

Boldeşti Scaieni,

rr 'jesti Scaieni

* Categoriile indicate sunt: (l) 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.

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În i;1lteţări,

I
comerciale/de

Blebea Li/ianacumparare

M"du!de
rlobâ!ltHre

I
:---------- -!,

casă de vacanţă; (4) spaţii

1/21994

ICategoria* I

'--1------,

, I'----=t:;: Cr:tegori i!e :nd:cCite sunt: (1) apai'taiiîci-tt; (2) casă de locuit:

IPloiesti,

1



pi'oaucţie. ,

'*2) La :iTituJar" se menţionează, În cazul buÎ1urilor proprii, num~le proPi"ietarului" (titularul, soţul/soţia; copilul),
iar În cazul bunurilOl: În coproprietate, cota-parte şi numele,c9pr~prietarilor.

II. Bunuri mobile
1. AKEtoveilicu!e!autoturisme, tractoare, maşilili agricole, şalupe, iaMuri şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

'.

l\1i:oduIde dobândireNatul'a Ivfarca Nr. de hucăli Anul de fabricaţie. .

autoturism PEUGEOT 1 2005 cumparare
" ------.--.. ~ -...••..

"'o "'-.--~.. '...••.-"-~'"~---'-~ ...••...
-----'"_.-...----- .~.
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patdmolliul cultural naţional sau universal, a căror Yaloare
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.

.... . . '.. . .

I
Descriere sumară Anul dobâlJ/jirii \]')110.011".0'" .o •...-i-; ~ .....•.;fI ~ •...•••V".I!.""'" ~,::,~-!.nhl.t.a' .. . .
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In. Bunuri mobile, îl căror yaloare depăşeşte 3.0(l() de euro fiecare, şi bunuri [mobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

Natura bu!! u!!!! Data Pe!~Sa2!!2 c~tre C2!.e ~~2 FarI:u~
Valoarea IÎnstrăinat Înstrăinării Înstrăiila t ÎnstrăiilărH,.----..---..

I
,-- .. J I" . - ,---. ~ .. .:....

, -,
I . ! 1

I '. , .... -. ,l'
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IV. Active fwanc:iare

1. Conturi, şi q.epozite bancare, fonduri de investiţii, forme echi~Ta!ţmte de econoniisire şi investire,
indusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci Si),U instituţii finaJlciare din străinătate.

Instituţia care administrează '. , '.

Tipul'" Valuta Deschis În anul SoId/valoare la zi .
. şi adresa acesteia . . . . ' . . . . .' . .

--..•...-....•.
"

~,
""'.,'

'.,
"""

'~ ",
",

" .••..."

'~,
'." "

' ...
"

"~~ "",",'.,
.......... .".•...•..... "...",

"" ...

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),- (2) depozit bancar sau
echivalente,- (3) fonduri dE!investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de p.ensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anteriOl).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

l'J O T }~:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este .
I NUlllărde titluri/ .

Tipul* Valoarea tota!ă la ziacţionar sau asociat/beneficiar de Împrumut . cota de participare .
.' ..

"'-~ " '':'.... ,
~' ..••. '- ....••",

,' ..••.. ,
..•....•..•.•.•~---........ " ,.

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

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

'. '.
'.

" "''',.• ......•

"Colegel'file indicate sunt: (1) hârtii c,'emioare defi17ufe (iirlll['i de sfal, cenfiicale.' ubiigaiiuniJ,' (2)

actiuni sau pării sociale in societăfi comerciale; (3) imprumuturi acordate !Îi nume persona!.

3
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3. Alte aet.ive producătoare qe.veniturÎ nete, care Însumate depă,şesc echh;a!entu! a 5..000 de 'euro p~'
an:

""-- " - ............... .»_ : : :>._ : ::- ..-.:•..... : : ..•... : .
....................~ '~""Z : :>,..<~ .
..... .. .. .. . ;-;- ~ ~ ~>...•..................... , .-' ...•..• '""'-

NOTA: .
Se .vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

V, Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiu! unui terţ, bunuri achiziţionate ÎII

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

I

sistem !easing şi alte

NOTA:. .
Se vor declara inclusiv pasiveJe financiare acumulate În străinătate.

\.\
". I

I

I

VI. Cadouri, sen'icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valohrea d.e [jiaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi camel'ciaie, regii aut0l10me, eompanii/socidtăţi 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 e!!ro*

\~

1\,
1

I

".

\
\

1.3. Copii

1.2. Soţ/soţie

l'jd~~~i:~~liz~t~~riit~{" '.' I . 'Sursa venitului: . Serviciulprestat/Obie~tni: ,.'..•...I..~Te..•..}Mt"'I~~:.u.~.a.••.!.
.. ", •. ' ""'.riurile!e;adresl( ......•.............•...gelleratordeveliif:' ..•... Incasat ..

1 J Titular

*Se exeeptea::ă.de la declarare eadourile şi trata/ilie uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al ll-lea.



VII. Venituri ale dedarantului si 'ale membrilor săi d'e famiiie, realizate in uWmul an riscal Încheiat
(potrivit a'rt. 4:.1din Legea nl". 57111,0,03 prh:ind Codul riscal, cu m~dificările şi completări!e' ulterioare) .

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile'provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: Serviciul prestat/ObiectuÎ Venitul anual

. numele, adresa generator de venit încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Blebea Liljana Tasiana Conpet Şef Bimu 69969 RON

1.2. Soţ/soţie
Blebea Bogdan Halliburton Ingll1er 20000 USD

1.3. C'opii
~.'

'~

~•.••. ~
"~o,

2. Venituri din aetivită/i independente .

2.1. Titular
'ţ;.,",",- .~ .

..•••<..-,' •. '- ,
'.

""'.'.
' ..

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din eedareafolosin/ei bunurilor
3.1. Titular ",, r .

. .

3.2. Soţ/soţie
I I I I
4. Venituri din investiJii .

4.1. Titular ~
~ ", '""".

4.2. Soţ/soţie --~ '.. ..•.•.••. ..•
"""" '. ..•. ,

....• "'" "'''. "
""'-." ....•

5. Venituri din pensii
"- ..•.-

.5. l. Titu Iar .•......, _,o,
.., ... -, ....• ..•....",.•.. ~ .•..

5.2. Soţ/soţie
' .•... .•..~. .....~

'''-",
.•....
' .•..

.•..... -.•..•••...'" I
......,

.•..•••...

6. Venituri din activităfi agricole.
6.1. Titular

.. l'..
I

1",,., "c/"':'iO . .L. " 'I 'VIle

I
i••.••• I

..• i

______________________ -..L ~I



..

Ciu~ a realizat venitul
< Sursa velţitu!ui: . Serviciui prestat/obiectul Venitlil anual

. .. .' Nume,adresa , generator de venit îllcâsat .

7. 'Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular ",", ,
, .".'"

\

" \

7.2. Soţ/soţie ~ ~
\
\

'", ~" \\
'"

7.3. Copii "" ~
'\

"
\
\

8. Venituri diJi alte surse.
. . . .

. ..
. ..

8. I. Titular "
\ ,
'.

~
" , \."-

8.2. Soţ/soţie ~
" \."'"

.~ " \',,- ''\

8.3. Copii
'.

.... '\.,, "\
"

\

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

Data completării

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

6

Semnătura

. .
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