
DECLARAŢIE DE AVERE.

Subsemnatul/Subsemnata: DINU 1. CAMIL-DRAGOŞ, având funcţia de: responsabil producţie În
cadrul Sectorului Ploieşti - Regionala Ploieşti, la: S.C. CONPET S.A. Ploieşti,. CNP.
domiciliul: : ..Ploieşti, jud. Prahova, cunoscând prevederile
art. 292 din Codul penal pnvlnti ialsul În ueclaraţii, declar pe proprie răspundere că Împreună cu
familial) deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

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

Modul de ,. ":":'-i'i)ll"'~"-"'!' '<,~

....•.•..dobândir~" " ,,".,1 'i!. '

3 2002 28,9 mp 100% Vânzare- Dinu Corina

IP'Od"l, "",," cumpărare Otilia

,Buşteni, Pr~hova 3 2004 308 mp 50% Vânzare- Dinu Corina
cumpărare Otilia

* Categoriile indicate sunt: (1) 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,

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

2. Clădiri

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

2 2002 49,29 mp 100% Dinu Corina
!-Şraşov Otilia

, Buşteni,
2 2004 179,4 mp 50% Dinu Corina

Prahova Otilia

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. .
*2) La "TI'tular" se menţl'oneaza- '111cazu!"b'L'nun'lor p'rOnr;l' n"mpip nr"nr,pb,,, 1,,; (t;t, ,j~r •• l o"t"l/o"tl' ~. ,. ' •. ~ .. ,. .•....•.•~.""".•_ y •.'-"y .••.....•.•..•.••..•i ••••.• \ ••••••••••.•.,.- •••..1•••.•.•, JV~U.jfJV~ u.,

. copilul), iadn cazul bunurilorÎiJ coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari.lor. ..

II. Bunuri mobile
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Modul de dobândireI Natura Marca Nr ..de bucăţi Anul de fabricaţie

Autoturism VWGolf 1 2007 Vânzare-cumpărare
.

- - - - -

- - - - . -

- - - - -

- - - - -

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obieete de artă şi de cult, eolecţii de artă şi
numismatică, obiecte 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, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul

României la mome'ntul c1eclarării. .

.. .. . ' ., I '. '.' .... ", ., '.:
Descriere sumară .. Anuldobândirii Valoarea estimată .' ,

. . . . ,
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

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

,, Natura bunului
Înstrăinat

Apartament situat în

. Persoariacătrecares~a'
, '.înstrăinat

i 28.08.2013 Emanuela Stroie Vânzare 24.900 euro I
Ploieşti, Prahova

- - - - -

IV. Active financiare

L Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de ecolilomisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

r-.J orfi..:
Se vor declara inclusiv cele aflate tn bănci sau instituţii financiare din străinătate.

16.983 euro

Sold/valoare la zi

2013euro

I i
Valuta IDeschis În anullTipul*

depozit

Instituţia care administrează
. şi ad resa acesteia

BANCA TRANSILVANIA SA,
. Ciuj-Napoca
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- - - - -
.

- - - - . -
.

, . .- - - - -
.

- - - - -

- - - - -

- , - - - -

*Categoriile indicate sunt: '{1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2j depo.zit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara ~ele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a
tuturor a~estora depăşeşte 5,000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.

Emitent titlu/societatea În eare pers~ana este
acţionar sau asociat/benefiCiar de Îm rumut

*Categoriil~ indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de siat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni saupărţi sociale în societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

V. DlIltorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate 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 acumulateîn străinătate.

201 !

, !
Creditor Contrac1at În anul Scadent la Valoare

.

I
Raiffeisen Bank România - ~ - - - --" ~.

Predeal, BI;a~uv'
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit s.au subvenţionate. faţă de valoarea de piaţă, din
partea uiilor persoane, organizaţii, societăţi. c'omerciale, regii autonome, companii/socretiiţi naţionale sau'
instituţii publice. româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii., deconiăride cheltuieli, altele
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 deeuro*. .

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

!.1. Titular - - -

1.2. Soţ/soţie - - -

1.3. Cepii - - -

*Se 'eXceptează de la declarare cada urile şi trataţiile uzuale prirtlite din partea rudelor de gradul J şi alll-
lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. S71/2003.privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulter:ioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

I

p

I ' ','
, ,

,Sursa venitului: ' S~rviciriIÎjres~at/O bi.~ctUl"'I:V~~itul, anual,.Cine arealizatvenituI ' '

" ,"," .. ' numele, adresa' ..' ;generator de vemt ,,', ,,' . Incasat""
I, Venituri din salarii

1.1. Dinu 1. Carnii-Dragoş
S.c. CONPET SA, Exercitarea funcţiei -

86.222 lei
, Ploieşti salariu

Nu poate fi

BANCA TRANSILVANIA făcut public

1.2. Dinu P. Corina-Otilia , Cluj- Exercitarea funcţiei - datorită
salariu prevederilorNapoca

acordului de
confidenţialitate

1.3. Copii - - -

2, Venituri din activităti inde endente

12.1. Titular

2.2. Soţ/soţie - - -

3, Venituri din cedareafolosinfei bunurilor
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3.1. Titular. - .- -
"

3.2. Soţ/soţie - ,
. - -

4. 'Venituri din investiţii "

4.1. Titular' - " -

A.2. Soţ/soţie • - - -,

5. Venituri din pensii
,

Direcţia Generală de Asistenţă

5.1. Titular Socială şi Protecţia Copilului
Indemnizaţie de handicap 2.808 leiPrahova,

, Ploieşti

5.2. Soţ/soţie - - -

6. Venituri din activităţi agricole .
6.1. Titular - - -

6.2. Soţ/soţie - - -,

,
•• ,~>', ' "

l' Sutsavenituliii:, 'Serviciiiiprţstitt/obiecfui ' ,Veriitulanual,Cine areaJizat venitul'
, "

, "

:';'.
" Nume"adresa ' ',,1 '; : generator de venit" ,'Încasat ',: '

7. Venituri din premii şi din jocuri de no~oc
7.1. Titular - - -

7.2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii - - -

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular - - -

i8.2. Soţ/soţie - - -

8.3. Copii - - -

Pre~e~~t&dechtr&1ţie ~GÎnstftu;c âcr pitib~ic şi r~Spi!iH] poţriv~t ]tgH ptiii2lhe pelifu:ru Enexatctitatea sau
, caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

OO/'O 0/',/;Q
•••••••• y.;.'-;; •• ';'••.• ~:.'.~:.
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