
, .
DECLARA TIE DE AVERE, . .

Subsemnatul
de SEF SECTOR MORENI

CNP
JUDETUL PRAHOVA,

CA-TANAS. FLORIN EDUAfill
J2 se eONPET SAPLOIESTI

, .cJomiciliul PLOIESTI

~3vând functia,

cunoscând preyederile 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.!!1 alte ţări.

3/16 MOSTENIRE 10/16 CATANA ANA
3/16 CATANA CARl\IIEN

3/16 MOSTENIRE 10/16 CATANA ANA
3/16 CATANA CARMEN

ACT
'ii CATANA FLORINVANZARE/
Y,CATANA VICTORIACUMPARARE

314

15,21

2005

2005 198

2007
PLOIESTI,PRAHOVA

I
[LOCSANI,VRANCEA

. '. . '''Cateaoi-ia Anul':.'" ,:,',(\:::: ,Cotac:. Adresasritiioha ..;'; .. b..)d .....b'~ d'''''' Suprafata -"'.-'t""':;-" .*: .. - o an Iru:, .., ....". ':.~.pare'

IFOCSAN1,VRANCEAI ----- - . _

" 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),
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. CIădiri-
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări,

-.'.Modul d~
"dobândire

* C2tt7g0tiiJe inr1ica.t~ sl~~i~t:(1)
nrnrllirtip'-. - -_._~._. (3) casă de vacai1ţă: (4) sp.aţii cornerria!e/c!e

3/161 MOSTEN. IRE 10/16 CATANA ANA
3/16 Ci~.TANA CARMEN

I

99200.5

2007
55\48+ I
4,Î7% I 1/2
cota

indivlza I

apa.rtament; (2) casii de locuit;

2

PLOIESTi ,PR/\HOV/',

[FOCSANJ. VRt.NC);A ,

• » •• I



*2) La "Titular" se menţione~ză, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
Iar în cazul bunurilor în copr~prietate; cota-parte şi numel~ coproprietariI6r..

n, Bunuri 'mobile

1. Autovehicule/autoturisme, ,tractoare, maşini agricole, şaJupe, jahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricu.Jilrii, potrivit legii

Natura .Marca NI'. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de Dobândire

AUTOTURISM VWPOLO 1 2001 ACT DE VANZARE.
/tUW.cPARARE 2005

AUTOTURISM VWGOLF6 1 2009 ACT DE VANZARE
/CUMPARARE 2013

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 vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

NU POSED

,III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobiJe Înstrăinate În
ulthnelc liluni

NU

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de inv<t'stiţH, forme ed::v::!cntc d" "ciJnoijj;sin.~ ~i investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTA:

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



*Categoriile indicate s1lnt: (1) cont curent sau echivalente' (inclusiv card); (2) depozit bancar. sau
• echivalente; (3) fonduri de investiţii sali echivalente, inc"zusiv fondz/ri private de pensii sali alte sisteme cu
acumulare (se' VOI" declara cele "aferente anului fiscal anterio:).

2. Plas3.filente, investiţii c1lrecte şi în1prumuturi acord~te, dac;}>v~loarea de p~aţă ţn.sDiTl~til i: tu~ur0;~
~cegtol'a depăşeşte 5.000 de euro

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

Emitent titlu/societatea În care persoanaeste
acţionar sau asociat/beneficiar de Îm rumut

Număr de titluri/
cota de articipare

NU
Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiw1i); (2)
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal.

an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NU E CAZUL

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

"v. Datorii

Debite, 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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasive/e financiare acumulate În străinătate.

L
VI. Cadouri, serVICII sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

p~j"tea. unor persoane, organizaţii; societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi il:Jţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele llie angajatorului, a cilror valo:m; individuală depăşeşte 500 de el.lro*

Cine a realizat venitu!

J .1. Titular

1.3. Copii

Sursa venitului:
numeie, adresa

NU
NU

Nu

Serviciul prestat/Obiectul
generator ele venit

Venitul anual
Încas2t

,',''''' • ': • 1 1'1' .' •• 7 1'....J. 1 l' 1 1 Ţ • 7",,,, 1.'oe excepleo::a ae 10 aeclOrate coao1lrue sllraraUue 11:::110e Primite [1111 De!!"''?c! ruC!e,:]I'.aE: greCi:!: 1.';1 c'i }j-ic!i,:



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

Cine a realizat venitul

1.. Venituri din salarii

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
Încasat

1.1. Titu Iar CATANA S.
/-FLORIN EDUARD
SC CONPFT SA PT,OIESTI

SALARIAT 64799 RON

1.2. Soţie

1.3. Copii

CATANA 1.
VICTORIA

SC CONPET SA PLOIESTI

PRAHOVA
NUECAZUL

T~ SALARIAT 45171 RON

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţie

3. Venituri din cedareafolosinţei blinurilor
3.1. ,Ţitular

NU
3.2. Soţie

NU

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular CATANA S.

FLORIN EDUARD
4.2. Soţie CATANA 1.

VICTORIA 86,86 RON

5. Venituri din pensii

5.1. Titular
5.2. Soţie

NU
NU

7.2. Sotie I
i
J

i
I

, I,,

I
__,1-_---,

j Serv~ch]J p;,{:sr,uIiovjectul ! v'en1tu: 8Bual
I v;::';-'::'r~t.{\r o'e """it I ''''1'':J,~~tb ......•j....,.• ă........ ,_ .•.•<1.... ~k~ __ ~~~

NU
NU

NU

Cine fi reaHznt venitul
. Nume, adresa

7. Venituri din premii şi din jocw:i de noroc
I

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
16.2. Sqţie



ţienllUrI al.n alte surse

8.1. Titular
.:. o ') S '.o.~. oţle

8.3. Copii

NU
NU
NU

Pl'ezenta declaraţie constituIe act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
c"r"cteruJ incompl.et al dlJtelor menţionate.

Data completării

25-06-2013

Semnătu):~
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