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.DECLARA ŢIE PE AVERE,

Sti bsem lli'tuI/Su Dsem lia ta,
de Sef Birou Helpdesk

CNP

David D. Daniel Mihai
la S.c. CONPET S.A.

, domiciliul

, având funcţia

, Ploiesti, Prahova ,
cunoscând pI'evederiie art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin urrnătoal'ele:
.....................................

, "* 1) Prin familie se Înţelege soţul7soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

I. Bunud imobiIe

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

.;'.AÎJ.ul.': •
..•.dobândirii

'" Categodiie indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
cxtrâvi1âiiE, dacă se află in circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazu/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.

Adres!1. sat! ZOITa Categofoia *

1

Modul de
dobândire



* Categorîile indicate sunt: (1) apa~"tal11ent;(2) casă' de locuit; (3) casă de vacantă; (4). spaţii c'omerciaJe/de
producţie. .

*2) La "Titular" 'se menţione'l.ză, În câzul bunurilor. proprii, numele proprietarului ttitulqru~ soţul/soţia, copilul),
iar În cazul Dunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietai-iloL

. II. Bunuri mobile' '

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

,

, '
'"

,Natura Marca NI'. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
,

Automobil Dacia 1 ~OO6 Vanzare - Cumparare
Automobil Mercedes 1 1999 Vanzare - Cumparare

~----.-
_c---

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte Clll'e fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, il căror va!oal'e
Însu mată 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 momentul declarării.

Descriere sumară, Anul dobândirH
I
I

, I Va:!oarea egtin:~ată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de cm'o fiecare, şi bmwri im()bile ÎnstI'ăinate În
ultimele 12 luni

Natura bunului
Înstrăinat

j Data
" I Înstrăinării

Persoana către ear'e s-a
Înstrăina t

:2

:

J
I

Forma
Înstrăillării

/"
I



'i IV. A9tive financiare

. 1. Conturi şi depozite bincare,' fonduri de investiţii, for.me echivalente de economisire şi. investire,
inclusiv' cardudle de credh, 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.

Instituţia care administrează
. Tipul* Valuta Deschis În anul SoJd/valoare la zişi adresa acesteia

---. • ,
~.---------

~
.

---
----- :------------- .

*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 afere,ite anului fiscal anteriOl~.

2. P!a5amente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Îmmmată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

.••.1,..... 'T"'I •
1'1 ••• ,. •
l "o( '-' J.. ..<l. •

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participăriie În străinătate .

. Emiteilt titlu/societatea În cai'e oersoima este
. - -

acionar sau asociat/beneffciar de Îm rumut

:;:Cc!egarii!e h?df[:cte s?-!!:!: (J) heTt.!; de ~)f..?!DC!!<e deti!?z((q (tfrlz!rf dt? st:..Tt. cer((j!"c{([c, obllga/il/!?i): (2)
Cfcfiul7isempărfi sociale insoGietăţi comerciale'; (3) Împrumuturi acordate În nume persona!.

3



an:
. 3. Alte'acti~Je producătoare de ,;enitu.ri nete, care Î~sum~te d~păşesc ech.ivaleutul-a 5.600 d~ 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 leasil1g 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, ol'ganizaţii, societăţi comerciale, regii auton'ome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

I

Sursa venitului: Serviciul presta t/O biectul Venitul anual ICine a reaIizafvenitul
. numele, adresa l!enerator de venit Încasat .

I 1.1. Titular

~
1.2. Soţ/soţie

~

------ -- I
1.3. Copii ------ ~-I

I

"'Se exeeptează de la dec!amre eadC1!l'ile şi tratariile uzuale primite din partea rudelor de gradul l şi al Il-lea
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VII. Venitu'ri ale decl~ran~ului s~ ale me~'brilor săi de familie, realEi:ate În ~Itimul an Îiscal Încheiat'
(potrivit art. 41din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscai, cu modifiCările şi c;ompleţările ulterioare)

f • , • •

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenit~ din străinătate.

/
i 3.2 ..~oţ/soţje

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
numele, adresa . ~eneraior de venit Încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

David D. Daniel Mihai S.C. CONPET SA, Sef Birou Helpdesk /
57504 RON• Salariu •• -

1.2. Soţ/soţie

GOSPODINA GOGOSERIA
David C. Flarentina Claudia HALE S.R.L., cam. Paulesti, sat Salariu &&79RON

Gageni, Prahova
1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
.

2.1. Titular

/2.2. Soţ/soţie /
/

/
3. Venituri din cedarea jolosfnţei bunurilor

. . /
3.1. Titular /

/~~ ..,
I /

5.2. Soţ/soţie

.--- ~ ~ •• I

J. i. i iiUiar

/'
4. VenNu,.; din investi/ii /
4.1. Titular /

/
4.2. Soţ/soţie /

/
5. Veniiul'i din pensii /
5.1. Titular /

/
5.2. Soţ/soţie '// I I I

!/1 I
6. Venituri din aciiviiă i ao-rjtole



.;

..

.

Sm:sa venitului: ServicipI presţat/obiectuI Venitul anu~lU> Cine a realizat venitul , ,
."<'" '. . . ...... Nume, adresa . ...... e;ellcrator devenit Încasat .

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
.

7.1: Titular ' .
.

~7.2. Soţ/soţie
~
v

~
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.

I

I

Data completării Senwătura

11.06.2013

6

• • • ••• • • •• • •• D
~........•....................


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

