
DECLARAŢIKDE AVERE

, având funeţi;

, domiciliul

CHIS TrMUR V.ASILE
la S.C.CONPET S.A.PPLOIESTI

Subsemna ttiUS uosemna ta,
de SEF REGIONALA
CNP
C'ONSTANTA

cunoscând prevederile art. 292 din Codul 'penal privind falsul În dedaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familia 1) deţin următoaJ:ele: .
.....................................

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

r. Bunuri imobile

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

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4,)luciu de apă; (5) alte categorii de terenuriextravilane, 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 'l:.:mde ccproprietarilor.
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2. Ciădiri

NOTĂ:
Se Vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

1995 58,36 ~ Vanza.re Chis Timur
cumparare Chis MariaTalu Traian,

~ 2009 173,00 112 Construire Chis Timur,)

regie proprie IChis MariaI
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"' Categoriile !ndicate' sunt: (l) apartament; (2) casă de 'locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţiţ comerciale/de
' . .producţie,

*2) La "Titular" se menţionează, În c~zul bunurilor proprii, numele prop~'ietaruluj (titularul, sOţt:lIsoţia,-copilu1),iar În cazuLbunurilor În coproprietate, cota-parte si numele coproprierarilor. .. '., .
II. BunUl'i mobile .

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

Autoturism

Autoturism

Hyundai DO

Skoda Fabia
2008
2008

Vanzare cumparare

Vanzare cumparare

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 valoareÎnsumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţio~a toate qunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Rqmânieila momentul declarării.

III. Burruri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.GaU de euro fiecare, 'şi bunuri imobile înstrăinate Înltimele 12 luni
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IV. Active [inanda.re

si .investire,, .
NOTĂ:

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

. I

i. Contu.ri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, farme echivalente de !Ocoflomjsire
. indusiv Cal'dUI'He~e credit, dacă valoarea Îlţsumat?,a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de. euro

*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 pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele qfi:rente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Îrpprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată II tuturoracestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

""Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stot. certificate.
'iuni sau păl1i sociale. În societăţi comerciale: (J) Împrumuturi acordate În nume personal. /."

(L)



an: . 3, AEte actÎve protlucMoare de'i'enituri nete; e~re Însumate depăş~sc echivalentul aS.aaa de euro pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.
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V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţioua-te În sistem leasing 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.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societă.ţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii puoIice româneşti sau străine, incIusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individ!!ală depă.şeşte 50a de euro*

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

"Se exceptează de la declarare eadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi el ll-lea.



. VII. .venituri. ale dedar-antului şi a!e'membrilol"săt"de fa~iIie, reaHzatdn ulti.qm! an fisca! Înclieiat
(p0trh

r

it art. 41 din Legearrro'S7I/2003 privind Cadul fisea!, cu modificădle şi comp!etăriIe ulterioar-e)NOTĂ:

Se vor'declara inclusi.v veniturile provenite din străinătate. .

itF@l~~~Th~~i!;j~~~nţ:i~i~~~~~It::te'i!;}~~~'V1f~~t1JiL
Chis Timur Vasile

S.C.CONPET S.A.PLOIESTI INGINERi
58548SEF REGIONALAChis Timur Vasile

uNIVERSITATEA OVIDIUS SEF LUCRARI 259851.2. Soţ/soţie

CHIS MARIA
S.C.CONPET S.A.PLOIESTI FUNCTIONAR

30216ADMINISTRATIV1.3. Copii

2.1. Titular

CHIS TIMUR VASILE

2.2. Soţ/soţie

VENITURI PROFESII'
LIBERALE EXPERTIZE 23814

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

fffi)!i@tiiţ«?1r;tt}!iti{;~}tili,
L4.1. Titular
,

~.2. Soţ/soţie

.2. Soţ/soţie
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7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

SemJ;!ătura

l

Data completării

. 12.6.2013
• c •••••• " .••. o •••• , ..........
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