
Subsermmatul/Subsemnata: DIND I. CAMIL-DRAGOŞ, având fu;nctia de: Şef Bkou Relaţii Publice, ta:
. S.c. CONPET S.A. P'loieştll, CNP: .dioillielllil1iK:

P'lo~eşt~,jmt Pn"tova, cmrwsdl}id prevederHe art 2'92 diin, Codiu! penali privind falsul.În declaraţii,
declar pe p,roprie riiispllmdiere că împreună cu famiIial) deţin următoarele:'

"1) Prîn familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

1. TereJ1mri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

' ....... " . ' ..... ' .... '. "i" ',':.,' '.:': . ii,r,~.~~~~i.'.>:j~~~; ,:.-,:~:,tt0~\~~'f'.;":~":-\;-.,:'i'Cotal'¥.
~~'ţ~:~~f:;~~'~!~Ii!~'I.~!~n~;;Adresli'.sau zl}~ait' r,Categoria* Suprafaţa t~~~~-~p~ft~'~-,"."". :" ..... . ... " ~". .,;.;do!lamhnl .. :'>~"'!.'!I' ." ;':'\"~,uvuau.uli e<~;~_,, 9,4 mp

~ 1993 (cotă
100% Vânzare- Dinu Camil

~lOi'şti,
- , .J

iridiviză cumpărare DragoşPrahova
imobil)

IPredeal,
~ 2002 28,9 100% Vânzare- Dinu CorinaBraşov .J mp

cumpărare OtiliaI • .. ..

~ 2004 308 50% Vânzare- Dinu CorinaBuşteni, Prahova .J mp
cumpărare Otilia

- - - - - - -

* Categoriile indicate sunt: CI) 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 coproprietariloL

2. Clădiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

I~,~ov Ploieşti, Prahova 1

Predeal,
2

Buşteni, I
Prahova 2

1993

2002

2004

45mp

49,29 mp

179,4 mp

100%

100%

50%

'~Modul'de .
';'d'6jjârim?~;,
Vânzare-
cumpărare
Vânzare-
cumpărare
Vânzare-
cumpărare

Dinu Camil
Dragoş
Dinu Corina
Otilia
Dinu Corina
Otilia

':' Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) c"să de locuit; (3) CâS3 de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie,
~;~2)L~ "Ţ~!.1!L~~'"se ~e~ţiGl~e2Z~c ~nc2.z~l b:..iDuriler prGprii~lîuil1ele proprietarului (titularul~ sOţul!soţia~

copilul), iar În cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL



1. AutovehkuEe/al'ltotnlll:isme, tlradoare, maşini agricoie, şairtllpe, i'aJ!lturi şi alte mijloace de transport
care SUBitSIUi,IUiseÎllllmatrkulării, potrivit negii

I

- ,

2. Rumui sfUllbformă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuit, colecţii de artă şi
mllmismllltid, obiecte care fac parte diiJrnpatrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
ÎllLSUllmllltădepăşeşte 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.

H1L J3mullri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bllmuri imobiJe Înstrăinate În
l.dtimeHe 12 hmi

1. CO!1ltlll!rişi. depozite liJllmcare, fond!m"i de investiţi.i, forme echi.valeufte de economisire şi investire,
Enc!u£Ev cardurile de cl"f"dit, dacă vml031rea I'nslliimll:tă It tlll!ltlll!l:oracestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează
.şi adresa acesteia .... I

I
2



- - - -' -
- - - - . -.

- - - - -
- - - - -

.

- - - - -

';'Categoriile indicate sunt: (J) cont cw'ent 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 afâente anului jiscal anteriOl). .

2. Plasamente, Jillwesti.ţi.i.di.recte şi. impmmuturi. acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a
hntl.!l!l"oracestora depilişeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate,

':'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Îll1prumuturi acordate În nume personal.

pe ::m:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

....................................................................................................................................

V. DatorllJi
Dehite, ijp>ofed, ganl!Rllţii emise i'EI!bellLeficiu.n]llmmi. terţ, bmmri ad]]i:<:iţioll]ate I'n sistem ~easing şJi arte

asemeJmea bUJinl!1'rJi,dacă vaEoarea i'lllsumată a tutUimr acestora diejp>ăşeşte 5.ijOO de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele TIn.ancÎareâCU111Ulate În străinătate.

Kaifl'eÎsen BarJ<.R0111ânia -

{(;':

2011 2021 I 45.200 lei

--- 1_---'
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VI. Cadol11ri, sen,ici.i sau a.v~m("ajepdmite gnnttllit sau sullwenţionate faţă d~ va~oarea de piaţă, din
partea llIIWrpersoane; organizaţii, societăţi comerciale, regii autonoqJ.e, companii/societăţi naţionale sau
insW:N!ţiHpubLice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii., decontări de cheltuieli, altele
decât ede ale alIl!gajatondui, a căror valoare individuală diepăş.eşte 50Gde' euro *

Cine
", '," ',', ,C:", '

I ,'.",,,,",' S~rs4v~~iţ~IUli:, :"Seryicirilprestat/OlJiectul.", t 't~:;Y~~itul~nual ",••'.',.,.",a realizat venitul ""', '\\'.) " '::~~{,:,',:'", , -_1\'-~~c'-/" ; ,',C' -,; ~1J~-\i--;-:'~":';!._;/::t'.'i"j::::-~\:~-_t(:'"7:::
," ',' .: ',"',numiele;âdresa" . .,:.' ',generator ""evem.;:, ,....•..;. !D:~:.încasat .'"" ,'.
I I Titular - - -

I.2. Soţ/soţie - - -

I~ Copii - -•.J. -

';'Seexeeptează de la declarare eadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al JI-
lea

VU, VenntUllriale dledaraJmtUllIUllişi ~demembri.~or săi de familie, real.nzate nn ultimud an fisca) Încheiat
(potrivit art 41 din JLegea nr, 571/2003 pJrivind Codul fiscal, cu modifi.căriRe şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

';';Sur.sayenit!!Iui:We ;"r"

.'ilunteie,'adfe~~i;'J

1.1. Dinu 1. Camil-Dragoş
I

1.2. Dinu P. Corina-Otilia

1.3. Copii

S.c. CONPET SA, :
PloieştI

BANCA TRANSILVANIA
SA, '::luj-

Napoca

Exercitarea funcţiei -
salariu

Exercitarea funcţiei -
salariu

86.222 lei

Nu poate fi
făcut public
datorită

prevederilor
acordului de

confidenţia!itate

12. !7C!7itz".i ci;; c:cthtiJtf f,d2P2Jld,:l1fc

b.l. Titular
I

2.2. Soţ/soţie



3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4...VenitU/;idin investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protertia Copilului
Prahova, Indemnizaţie de handicap 2.808 lei

, Ploieşti

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

17.2. Soţ/soţie

I, I
Prezenta dledaraţre ccmstiture act pu:Mic şi răspatmJi poti-ivit ~egiipeila~e pel1!tm inexactitatea sau

canictenll! n);]compnet al dlateloi- menţnOIi1late.

-

7.3. Copii - - -

8. Venituri din alte surse .

8.1. Titular - - -

8.2. Soţ/soţie - - -
I

18.3. Copii - - -
I I

Data complietăJrin Semnătl1ra
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