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SuosemnatuUSubseml1lj.ta: DIND r. CAMIL-DRAGOŞ, având funcţia de: Şef Bkoll Relaţii Puhlice, la:
S.c. CONPET S.A. Ploieşti1 CNP: . domiciliu!:

. , Ploieşti; jud. Pmhova, cunoscând prevederi!~ art. 292 din Codul penal. pr.ivind falsul În declaraţii,
declar pe proprie răspundere că Împreună cu familial) deţin următoarele:. .. . .

I. Bunuri imobile

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

" 1993.J

Ploieşti, Prahova

" 2002Pred~'!J!Braşo~_ .J

Buşteni, Prahova 3 2004

28,9 mp

308 mp

100%

100%

50%

Vânzare-
cumpărare.

Vânzare-
cumpărare
Vânzare-

cum ărare

Dinu Camil
Dragoş

'Dinu Corina
Otilia
Dinu Corina
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 m~nţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului {titularul, soţul/soţia,
copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cata-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Dinu Camil
Dragoş
Dinu Corina
Otilia
Dinu Corina
Otilia

45 mp 100%

49,29 mp 100%

179,4 mp 50%

........::i:.;:"., ,,'Cotâ~' ":'Modulde'."
,Suprafaţa ..~,,-",":,~;,'..e, ,',~' ,:1':" ...., ,"-. ; . ':'1_:'," -,-,"_,,;.
"./. ''''.•••.'".>' ,'. arte: ..:,i':dobândire<

Vânzare-
cumpărare
Vânzare-

cumpărare
Vânzare-

cumpărare

1993

2002

2004

2

2
" Buşteni,

" Ploieşti, Prahova
" Predeal,

Prahova

* Categoriile indicate sunt: (1) apaIiament; (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,
copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

IL Bunuri mobile

1



1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalu.pe, ial1(uri şi alte mijloa~e.de 'transport
. . .' .'care sUnt şupuse înmatI"icuIărH, potrivit legii ,

Natura I Marca. Nr. de hucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism VWGolf ] 2007 VâJ.~zare-cumpărare.

- - - - --
- . - - - -
- - - - -.

- - - - -

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii 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 momentul declarării.

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

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile 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.

Instituţia care administrează
Tipul* Valuta Deschis În anul Sală/valoare la zi Işi adresa acesteia ,

- - - - - II I I- - - - - I
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.'

"Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit 'bancar sau
echivalente; (3) fOliduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Pla.samente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoa!'ea de piaţă Îl1&umată a
tuturor acestora depăşeşte 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) Împrumuturi acordate În I1Ulilepersonal.

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

....................................................... "" .

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

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

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate în sistem leasillg şi alte
asemenea bmmri, dacii valoarea Însumată a tutun)!' lIcestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditar

Raiffeisen Bank România - .
Contrartat În anul Scadent Ia Va.loare

",- 2011 2021 45.200 Iei



- - - -
'.

- - - -,

- - - -

VI. Cadouri, se'n'icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii a.utonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele
decât cele ale angajatorului, a căror valoare indiv.iduală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitll'lui: Serviciul prestat/ObieCtul ' Venitul anual"

numele, adresa ~enerat8r de venit', , Încasat,
, " ,

"

1.1. Titular - - -

1.2. Soţ/soţie - - -

1.3. Copii - - -

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi alIl-
lea.

vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate ÎI! ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor' declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

:':'.~)::';:::\::;t;';':J ) '.' Ai; 'n ;:i~::;:\:;;::/~<::': ':.'::':,i+-\':',~!:\i~,~'n~'::'~.-.,",;,')\/":;' ;? ',1,

?":{:I:':::t.'i'f{?".':~~~1;t~!~;~r~:;J:::(:i:}';!!I:.!:;S.~rvi~i~lIji.e~tatIObieCt~l" ";:VenitiItili'uil ,.",' <:Cine'2realiiatVeiiittil",'
'::,; ,'~ :;~\,,-'". ,f' <. ";-,:' ." .....:~:..~r<'t.:':~~';"'/:'~:";,;';;1) ',,';. ~x:riheneratoi:,de;venit!:;,:' {;i';-, i~cisât'N,~;i;i
1. Venituri din salarii

I
Tituiar I S.C. CONPET S.A .., str. .A,.nul Exercitarea funcţiei -i 1

86.222 lei1848 m. 1-3, Ploieşti salariu

Nu poate fi
BANCA TRANSILVANIA facut public

1.2. Soţ/soţie SA, Cluj- Exercitarea funcţiei - datorită,
,

salariu prevederilorNapoca
acordului de

confidenţialitate

I.3. Copii ,- - -

2. Venituri din activităţi independente
2. I Titular - - -

2.2. Soţ/soţie I - I - . II



, 3. Venituri din cedarea folosii1ţei bunu;-i/or
. ..3. 1.-Titular

, - - -
I

3.2. Soţ/soţie I - - -
,

, ,
4. Venituri din investiţii
4.1 Titular - - -

4.2: Soţ/soţie - - -

5. Venituri din pensii

Direcţia Generală de Asistenţă
5.1. Titular Socială şi Protect;" Copilului

Indemnizaţie de handicap 2.808 leiPrahova,
Ploieşti

,
- -

5.2. Soţ/soţie - - -

6. Venituri din activiti?ţi agricole
6. 1 Titular - - -

6.2. Soţ/soţie - - -

,,;'jfâ,~',%~~,~:!~,jf,~~î~~~!;î~~~~~J.i,i1,;i;i:i;(i:;'i;'C!::',)::,;;~;:~j,f~~~~e~~~~~i,.~.;;i£)~,~~!~~A~~~lf:~,~~j'ff~~~~ţ&~Rt~~lli:l;;iVenitiiI'anllaI~,'
Y',:li,", ener:a ore e'yenl ),\.;",!.' !:'~~~;ţ;':J'~iiîf~~~'t~::~;i;,l:;$~i:

7. Venituri din preinii şi di!1jocuri de
,

,noroc
, ,

7.1 Titular - - -

7.2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii I - - -

8. Venituri din alte surse
8.1 Titular - - -

8.2. Soţ/soţie - - -

8.3. Copii - - -

Pr'ezelIta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii renale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completă/'ii Semnătura
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