
DECLARATIE DE AVERE,.

.. '

Suosemn:ţtul, Creata M. Ion
de Sef Sector Siliste la S.C. Conpet S.A. Ploiesti.

, având funcţia

CNP , domiciţiuI Targoviste,
cunoscând p!-evededle atot.292 din Codul penal prhTind falsul În deClaraţii, deClar pe proprie răspundere
că Împreun~ cu familial) deţin Ul-mătoarele: .
.....................................

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

I. Bunuri imobiIe

1. Terenul"i
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Com. Luaesti, sat.
Scheiu de Sus,
Dambovita
Cam. Ludesti, sat.
Scheiu de Sus,
Dambovita
Cam. L:udesti, sat.
Scheiu de Sus,
Dambovita

Intravilan

Agricol

Agricol

1999

2004

2004

2004

400111p

600 mp

1400111p

200 mp

50%

50%

50%

50%

Cwnparare

Mostenire

Mostenire

Mostenire

Creata M. Ion

Creata M. Ion

Creata M. Ion

* Categorjiie Îndicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intrnvilul1; (4) luciu de apă; (5) alte categorii ue terenuri
extravilane, dacă se află În circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nwnele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar În cazul bwmrilor În coproprietate, cota-pmie şi numele coproprietariloL

2. Clădiri

NOTĂ:
Se 'voi- dcclarâ inclusi-v" cele aflate În alte ţări.

ITarcrovisteI b ,

. "~-d.Dan1bovita
Casa de
locuit 2004

1

82111p 50%
Construire, n , , T

. II...-reata1vIIonPrOIect constr. C 1. L
Sept. 1999 ,reata emIta
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"Targoviste,str. CaleaBucu . ,

Spatiu ' , Creata 1Lenutaresti, bl.O2,sc,A,pater,m. 2,jud.
comercial 2003 27,31mp 50% Cumparare

Creata M 1011Dambovita
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* "Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copill!l),
, iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parie şi nWl1elecoproprietarilor.

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

care sunt supuse ÎnmatricuIării, potrivit legii

I _~ I I

----~-/r---~t------lL------

2. BUlIuri sub form.ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi ele cult, colectii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, li căror vaJoar'e
rnsumată depăşeşte 5.aaa de euro

NOT.Ă.:
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobiIe Înstrăinate În
ultimele 12 luni .

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fon'duri de investiţii, forme echivalente de econommre şi investire,
indusiv can:!ud!e de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestor'a depăşeşte 5.000 de euro

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

I I----- I I I
I I

I
~ I I I

I
I
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*Categoriile indicate sunt: (l) 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 Cl!

2cumulare (se vor declara cele aferente Gnuluijiscal anteriOl). .

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumutud acordate, dacă valoal'ea de piaţă Însumată a tuturor
u::estora depăşeşte 5.GCH)de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv ilTrv'estiţiile şi participările în străinătate.

EmitenLtiţIl)/s()c!etateatncar~ per8danaeste .
',.-'.'." '".": .: •• " ,,':.: •••••• - •••• '.': -- ,- ".'-".,;",'.--,--,.-.,. ,.,. '-o " ••••
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de eUl"Ope

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

an:
....................... " --:-:-:-;:' " .-------::::0 6:; ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.'::::.....

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 tuturo'r acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Raiffesen Banle

Raiffeisen Banle

Citibank

2012

2012

CitiCard

=---!- I
=:i-.

21.06.2017

19.07.2014

6.987,71

19.200,00

17.600,00

'1
I

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau: subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
Jm-tea unor persoane, organizaţii, societăţi comen:iaIe, f-egii auteHIome, companii/societăţi naţionale sau
nstituţH publice :'omi:neşti sau: străine, indusiv burse, cceciite, gal"anţii, decontă:-i de cheltuieli, altele decât
:eÎe aie angajatorului, a căror valoare indil'idua!ă depăşeşte 500 de euro*

~ellcratDr de venit
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1.1. Titular
,o-

. ~
/

/

~~
_ .......

.........'
1.2. Soţ/soţie

~

~
1.3. Copii .~-

~

*Se exeeptează de la declarare eadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al 1J-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41.din Legea nr. 571!20q3 privind Codul fis cal, cu modifi'căriIe şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.1. TitulaT:

Creata M Ion
se eONPET SA Ploiesti,

Prahova
Sef sector Siliste 64.418,00

1.2. Soţ/soţie

J 1..i. ConiiI --ru

2.1. Titular
__ o

236

J _
.-------r- .

!,

de infrumusetare
. Coafura si alte acti'vitati

I
I

. 1__ ------

!,

se Coafor Liliana SRL,
Targoviste, .

,jud.Dambovita

2.2. Soţ/soţie

Creata 1Lenuta

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor

I
I

3.1. Titular

;.2. Soţ/soţie

5



•

4..Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5.2. Soţ/soţie

6.2. Soţ/soţie

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

R 1 Titnb,.I~'" .H~.~
I

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta dec!araţi~ constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
:aracteruI incompret al datdor menţionate.

Data completării

/jJ rX;' Oro / ...-:0,. c.:. ;-;:-."... ~..C;~~...0.L;~(..::.
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