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DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, CELEAPCA F. MAIDAN DAN
de SEF SECTOR BARBATESTI la S.C.CONPET S.A.PLOIESTI:

, având funcţia

.CNP
, domiciliul Comuna Barbatesti ,sat Barbatesti , ,judetul Gorj

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

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

1. Bunuri imobile

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

Comuna Barbatesti ~ 1996 1440 1/1 \!;, Celeapca MarianJudetul Go~j .)

\!;, Celeapca NicoletacumparareComuna Barbatesti
1996 2160 1/1 Vanzare- \!;, Celeapca MarianJudetul GOl:i

cumparare \!;, Celeapca NicoletaComuna Barbatesti ~ 2000 1260 1/1 Vanzare- \!;, .Celeapca MarianJudetul GOl:i .)

\!;, Celeapca Nicoletacumparare

* 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. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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comerciale/de

I.i I
(1) apaIiarllent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii.* Categoriile indicate sunt:

producţie. '

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuI/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-part~ şi numele coproprietarilo,r.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şa/upe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

Vanzare-cum p~ra;'e

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de al"tă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte cal"e 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.

,/

/
"/

IIn, Bunuri mobile, a cărar valoare depăşeşte 3.aGG de em'o fiecare, şi bumrd imo~i!e înstrăinate În
ultimele 12 luni !
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IV. Active financiare

I
I

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de. investiţii, forme echivalente de ~conornisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tut.uror acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

"'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; . (3) fonduri de investijii sau echivalente, inclusiv fOljduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului jiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, d2.c2 v::dcarea de plâ.ţă irrsumată it tutunll"
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.
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':'Categoriile .Indicate sunt: (1) hdrtii dE; valoare definute (titluri de 'stat, :certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi s(Jciale in societăţi comerciale; '(3) imprumuturi acordate ii; nume personal.

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

............................................................................................................................................ ~ .
::::::::::::::: :::::::::::::.':::::::::: :::::::::::::::::::~~/ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.' .

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leaslng şi alte

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

NOTĂ:'
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.

\lŢ r,,-~;!u.nTi~•.:rvi,-.~!' ~~n ~;n..TgnT<;I:jtlonJ"',n ..•îfll- '''U"4)l-t •• if C'4)o1'll pnh'l:.r,Q"+~L). •.••n+.o. ţ'nf;ţ, rlO'), "7nl .•..•.~ .•.•"},•..• ~ ....•.•...•: ...•.i-,';: ~:_
,,_c -' -----,. ~-'M .M •••• M •••• _- _._ ••••••• _J- y •.....•..•.•.....•....&•. _ .•.•..•.•.•...:.•.•.••.•..::.•.•.•...••..•.....Il.ll~.IlV'.Il.u•..••.AU';" .•...•..•...'t',a..v~.t:""" 'U.e; !.1.a~a,UlII

t ',," . - .. , I .. f •./ • If- f' f' rpar ea unor persoane:7 organ!za~n; soc!etaţ! comerCHLe, regn 2U...onon1e, comp::HH:ls0c~~...atl na~.i{}nale S3U

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv bUl'se, cl'edite, garanţii, deC()lltăl'i de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoal'e individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

"'Se exceptează de fa d!?clo,'ore eodme'ile şi trata/iile lizliule primire din pariea rudelor de gradu! 1 şi al JNea
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VII. Venituloi ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complet~rile ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv v~niturile provenite din străiI1ătate.

46221
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'PI'~st~tlClb'i~eHiI.,'" "nlFîî!'.aniia:'L:
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SEF STA TIE/SALARIU

SEF SECTOR/SALARIU

..tii\sâveîîTtîllll.f....i...~iiB'iti~l.@;..~di~~

S.C. CONPET. S.A.PLO IESTI

S.C. CONPET. S.A.PLO IESTI

1.). Titular

CELEAPCA F.MARIAN DAN

1.2. Soţ/soţie
CElEAPCA P.NICOLET A-
HARIETA
1.3. Copii

3. Venituri din cedareafolosinfeÎ bW1urilor
3.1. Titular

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

,
i I I13.2. Soţ/soţie / I

/
4. Venituri din investiţii /

I
4.1. Titular /

I

/
4.2. Soţ/soţie I

/
/ r/

5. Venituri din pensii /
5.1. Titular /"

;/
5.2. Soţ/soţie /

I

/

I /

I/
r.? /

. " ...•,., •• " ~1:1Î nr-fi111'fX--'-i r, .~ •••..• ..-. J />iO. Tel!lt!!.'lul, .•.....,"-',,'.«<.41/ ,,-,gIIL-Vlt::

16.1. Titular
i
I
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~--'.6? S "j ".''-' 0\ sape

7. VenitU1~idin 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
caracter~1 incomplet al datelor lli.enţionate.

Data completării Semnătura

12.06.2013
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