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DECLARATIE DE AVERE

SubsemnatuVSubsemna'ta, COŢOV ANU D. ADINA - DOINA, având funcţi~ de' Sef Serviciu Relatii.. .. .
cu Piata de Capital, CA., A.G.A. la se CONPET SA Ploiesti, CNP , , domiciliul Ploiesti,

, jud. Prahova, cunoscând prevederHe.art. 292 din Codul penal privind!

falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu famiIial~ deţin următoarele:
.....................................

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în Întreţinerea acestora.

I. Bunuri ÎmobHe

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

Constanta, corn. Limanu (1), (5) 2009 12.500
m.p. 50% donatie

COŢOVANU
ADINA-DOINA
COŢOVANU
EMIL

1
. !

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravila..'1e, dacă se află În circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nunlele coproprietarilor.

2. Cfădiră

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

COTOVANU
,jud. Prahova (1) 1998 75,84 m.p. 50% cumparare ADINA-DOINA

COTOVANU EMILIPloiesti, cumparare cu COŢOVANU II (1) 2008 58,06 50% clauza de ADINA-DOINAL •jud. Prahova intretinere COŢOV ANU EMIL I

t
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. I 1. I~__ I
il' Categoriile indicaţe sunt: (1) apmtamenţ (2) casă de locuit;. (3) casă de 'vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

producţie. . . . . .
. '*2) La "Titular" se menţionează, În cazul b.unurilor propi'ii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

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

H. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, Îahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatricu!ării, potrivit legii

l

Autoturism Renault Megane Bicorp 2005 . cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de eL!!t, colecţii de artă şi
numismatică, obiede 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, indiferenLdacă ele se află sau nu pe teritoriul României
. la momentul declarării,

Nil este cazul.

IU. Bunuri ma bile, a căror varoare depăşeşte 3.000 de eurG fiecare, şi bunuri imooife Îast,ăinate Îu
ultimele 12 hmi

':"~1;'~!t,~~}~B~~~!,,~~i,:~:i~:;'j'.~r~~$..-0'- l' ':. -. Persoanacăt~e.c~fe's:~;"-1,': '~.~~;,~: •.t'-ir:: ~~~_/;'?," " "< ':': ' "~",,'.;:;,:,',.,\1.
--.,cIU"_U,"iHllii;"'-"c"""-1 ţu->.t,<jUHUd , ,. insrriHnatd~"_! _rr".< .•••~""."',., ,,,_ ",','

. , ~ ~ " - . ,
Nu este cazul. I I I
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IV. Active fin~nciare

./ __ 1'

1. Cont~ri şi (;Iepozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente deeconomisire şi investire,.
indusiv carduriIe 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.

*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 aferente anului fiscal anteriOl).

2. Plasamente, investiţii directe şi imprumuturi acordate, dacă vaEalu'ea de piaţă Îrmrmată a tuturor
acestoE"a depăşeşte 5,000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.



NE! este cazu!.

,

.

.

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

an.
3. Alte active prodt!ciHoare de venituri nete, care insumate depăşesc echinlentu] a 5.000 de euro pe

Nil este Cltwl.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••••••••••••

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

.... . ..~ .

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise i'n beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate in sistem Ieasing şi afte

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele filJanciareacumulate În străinătate.

Nu este cazul.

VI. Cadoud, sen'iCîl sau: avantaje primite gratuit sau sUDvenţiemate faţă de vm!aarea de piaţă, dim
partea mwl" pen;aane, IinganizaţH, societăţi comerciale, regiE autonome, companWsocietăţi naţfOnllte sau
instituţii publice romlÎneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheItaieH, a.!teEeaecRt
cele ale angajaton.!Jui, a căror valoare irrdh'ldua!ă depăşeşte saa de eura*

1. 1: Titular



N Il este cazul,
.1.2. Soţ/.soţie I .

'Nu este cazul. . .
1.3. Copii

Nil este cazul. .

*Se exceptează de la declarare cadourile ~itrataţiile uzuale primite dinpartea rudelor de gradul 1~ialll-lea

VII. Venituri ale. declarantului şi ale membrilor săi de familie, reaIU:l!.teîn ultimui an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscaI, cu modificările şi compIetăriIe ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.1. Titular

COŢOVANU ADINA - DOINA

1.2. Soţ/soţie

COŢOV ANU EMIL

1.3; Copii

COŢOV ANU CRISTIAN -
,GRIGORE

SCCONPETSA

SCCONPETSA

Club Sportiv Scolar Ploiesti

salariu

salariu

69.771 lei

54.266 lei .

500 Iei

I

Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului

~tţt{4~i{~ţi(1IT1;,~?t~?}fţal¥~lf4/lf!~{i~4!~ţ¥.
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3:',:[(erdtiJ6di;iţ~/ţai'f!'aJ:qlf{ii!1i~?~"UliUl':ilQl'?'."','
3. 1. Titular

3,2. Soţ/soţie

-1-ro

4.1. Titular

alocatie copil 252 lei

. I

I
I



COŢOV ANU ADIN'A-DO!NA

4.2. Soţ/soţie

C?ŢOVANl) EMIL .

5.2. Soţ/soţie

~;;~:,(!~~itrii:A'~~&J'ds£t1~it~r~;~/f{;{i;~l~..'
6.1. Titular

COTOVANU ADINA-DOINA

6.2. Soţ/soţie

SCCONPET SA

CAR 'C;:oncordia Conpet .
SAI. Raiffeisen Asset .
Management S.A.

lLLAS VILDAM, Albesti,jud.
Constanta

dividende- din actiuni

castig net CAR

castig net fond investitii

c./val. arenda teren

88,43 lei

5. 185.1ei

1.478 'Iei

600 lei

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

18.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta' declaraţie cClUstituie act public şi ră,spund potrivit legi] pemde pentrlIE inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data C(HTIpretării Sf\mnătura
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