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DECLARA'~fIEpE AVERE

Subsemnatul/Subsem'hata, CELEAPCA F. MARIAN DAN
de SEF SECTOR BARBATESn la S.C.CONPET S.A.PLOIESTI

CNP , domiciliul Comuna Barbatesti ,sat-Barbatesti ,

, având funcţia

,judetul Gorj

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.

!. Bunmd imobile

1. Terenuri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Comuna Barbatesti,sat
Barbatesti,
Judetul GOIj
Comuna Barbatesti,sat
Barbatesti,
.J udetul GOIj
Comuna Barbatesti.
sat Barbatesti
.J udetuJ GOI:i

3

3

1996

1996

2000

1440

2160

1260

III

1/1

1/1

1\1oţhd de .
dobândire

Vanzare-
cumparare

Vanzare-
cumparare

Vanzare-
cumparare

Y2 CeJeapca Marian
Y2 Celeapca Nicolel

Y2 Celeapca Marian
Y2 Celeapca Nicolel

Y2 Celeapca Marian
~'iCeleapca Nicolel

" Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extraviJane, 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 coproprietariloL

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

IComuna Barbatesti,
ISat Barbatesti.J

Modul de ~;.', ,2)
I ~ .F1:'nf!~rf1'ţ'I • bA "'( .. .~ ...1;.-.,.. ••..••_ """'"'I au âllulre I

. . . . . Y2 Celeapca Marian
PrIn construIre 1/ C IN' 1/2e eapca lCO ei



I

.

..* CategOrIIle mdlcate sunt: (l) apartament; (2) casă de IOCUlt;(3) casă de 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 coproprietariloL

H. Bunuri mobile

L Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

I . .
.....•...•...... .. .'.. . " .•..... ;. . ..... ..,. ..... . ... . .... ..... .Natura .

Marca Nr.<icbucMi lanul dcfabncaţle Modul de dobândire
. .

. ". ." .' '.
1.... ..•.. . .. ..... .'

AUTOTURISM DACIA LOGAN 1 2006 Vanzare-cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijutedi, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă .şi
ti umismatică, obiecte care fac parte din patrimon'iui cultural naţional sau universal, a căror valoare
ÎnsMmată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriu! României
la Il10!11entu! declarării.

In. EUIJiUl"i mOGife, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele l2 !nmi

IPersoana către care il-a .. 1 Forma



Înstrăinat. I instrăinării Înstrăinat I instrăinării. ,I ,

IV. Active financiare

1. €onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente d'e economisire şi investire,
inclusiv card!.l!rile 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.

I Instituţia care administrează' '. ' •. » "., 1. '.' ':'A.I .: , "0
lr ",,,f •6.,TipUJ*,.: Valllt~ ."Desc!ustn anul Soid/vaioareJa zi.Şi ac _esa aCw~el«. .' <i.." ." ,...' .... ..' .,'

.

.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (~e vor declara cele aferente anuluijiscal amerior).

2. Plasamente, investiţii di!"eete şi împmmuluri acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturoracestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.

1
I
I
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I J



I . i 1.

*Categoriile. indicate sunt: (l) hârtii. de valoare dejinute ftilluri de stat, certificate, tJbliga/iuni): (2)
ac/iuni sau păr(i sociale in societă/i come~'ciale: (3). imprumuturi aCDrdatein nume personal.

an: 3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul.a 5.0{)Q: de 'euro pe

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

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

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

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

v. DatGrii
Dehite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte

asemellea Imrmri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se val' declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.

VI. Cadouri, servicii sat! avantaje prhnHe gn~tuit :o;:m ~•• bv"iîţjuiialt: faţă de valoarea de piaţă, din
partea ullor persoane, organizaţii, societăţi cQmerciale, regii 3lutoHwme, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontăd de che!t!!ieH, altele dcc:ît
cele ale angajatGn.lilui, a căror valoare individuală depăşeşte 50(1de euro*

1.1. Titular

'8 ut's~rvenituhli:~';;T;'r.;.Sen'jcimprestatjObiectu.l;c f:;",veriitid anu.!!l
..•.•ritil1l~]i;.•~~f~~.~...;:.:;;':'3'.' .....b~'ifaii}ţde'\;~i1it:i~ţ:".i•.( .i;:::;\;:.;.J:n~asat

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



,;~Seexcep'feaz6 de la declarare' cadowile şi frQia/iile uzuale primife din parfea rudelor de gradul 1 şi al JJ-lea

VI!. Venituri ale decJarantuiui şi ale membrilor săi de familie, 'realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din ţegea nr. 571/2003 privind Codul fisea!, cu.modificările şi completăriie ulterioare)

NOTĂ:

Se'vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate,

I Venituri din salarii
1.1. Titular-

CELEAPCA F.MARIAN DAN

1.2. Soţ/soţie

CELEAPCA P.NICOLETA-
HARIETA
1.3, Copii

S.C.CON PET. S.A.PLO IESTI

S,C.CON PET. SA PLO IESTI

SEF SECTOR/SALARIU

SEF STATIE/SALARIU

46221 LEI

37285 LEI

2, Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular

L
/3.2. Soţ/soţie

i I I4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

.J, Venituri din pensii
5.1, Titular

I II

5.2. Soţ/soţie

:



6. Venituri din aC/ivităfi agricole
6.1. Titular. .

6.2. Saţ/soţie . .

Cine a reaIizatvenitul" Su~sa.ven~tului: . Seryidulpx~s,tat/o;~i~ctul,Ve~ituJanual
. .. . '.'.,>Nume, adresa ..... .........••.....•....••generator devemt. '.. lOcasat.
7..Venituri din premii şi din jocuri de noroc
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

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

Data completării

27.G6.20B

Semnătura
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