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DECLARAŢIE DE AVERE

Subseqmatul/Suhsemnata Dobre Ionel Aurel având funcţia de Sd Formatle speci.alizata
'la S.c. CONPET SA Ploiesti; , domiciliul Ploiesti, .
Prahova, cUl)o~cândprevederile aIi. 292 din Codul penarprivinâ falsul în declaraţi'i, declar pe
propria răspundere că împreună cu faIllilia 1) deţin 'următoarele:

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

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări

Anul
Cota Modul deAdresa sau zona Categoria* dobân Suprafaţa
parte dobândire Titularul'

dirii
Ploiesti, . intravilan 1985 264,34 mp 100% donatie Dobre Ionel

Blejoi, jud. Prahova intravilaIl 2001 1816,94 mp 100% 'cumpaI'are Dobre Ionel 50%
. Dobre Marcela 50%

Blejoi, jud. Prahova agricol 2007 375 mp 100% mostenire Dobre Marcela 100%

Dobrota,jud, Prahova intravilan 2007 200 mp 100% mostenire Dobre Ionel 100%

2. Clădiri
Notă:'se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări..

Adresa sau zona Categoria* Anul
Suprafaţa Cota Modul de

Titularul', dobândirii pute dabândire
Ploiesti, Casa de 1985 94mp 100% donatie Dobre Ionel 100%

locuit
Blejoi, jud. l'rahcva, Casa de 2001 1"1 nI'; 100~i 1"'1""""'\'::),"O'.,r::>. Dobre Ionel 50~{;.............,vv ....,•....•..•..I..Ll-' •...•..•.•..•.J.'"'

. . . locuit mp Dobre MaI'cela 50%
'Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

producţie.

n. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
tl"anSport care sunt supuse Înmatricu!ării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de
Anul de f::bric:tţie Modul de dobândirebucăţi

I I

2. Bunuri sub fOI'mă de nleta!e nret,ioa.se:,biiutp.r.i..i., nf1;"f't" rt" "".tii oi ,-Ia ~"I~ ~~.~,~" -"- ...., - .----~- -- -- •..•.••..."i" ~- ••..••.lJ:. ..• , .•••v,U;;\o...}.I.1 ut

ati;; şi tluHriSilIal'id, oLi"de caee lac pade .lin pairimoniui tuUuraI naţional sau universai, a
căror valoare i'nsumată depăşeşte 5.000 de Euro.



Valoare estimată

Sold /valoare la zi

Valoarea totală la zi

. Forma Înstrăinării

Anul dobândirii

Valuta

Persoana către care s-a
Înstrăinat

Tipul *

umar,ă

qzul .

A CĂROl1 'ilALO.:\RE DEPĂŞEŞTE 3GOO DE EURO FIECAKE,.
STRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

e aflale În bănci sau inslitutii jinanciare din străinătate
Deschis
În anul

.. .

•.0.0 o •• ", , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit. bancar sau echivalente; (3)
lte, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acul17ulare(sevor declara
').

de valoare deţinule(titluri de stat, certificate, obligaţium); (2) Acţiuni saupărţi sociale în
acordate în numepersonal

stiţiile şi artici ările În străinătate
soana este Tipul * Număr de titluri I
m rumut cota de ,artici are

-e de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5:000 de

ARE
ncare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econonUSlre şi
-i1ede credit,dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte

recte şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată
eşte 5.000 de Euro

v cele aflate în străinătate.

-
Descriere s

Nu este c

III. BUNURI MOBILE, .
ŞI BUNURI IMOBILE ÎN

..
Natura liunului Data

Înstrăinat înstrăinări
Nu este cazul

IV. ACTIVE FINANCI
l.Conturi şi. depozite ba
investire, inclusiv cardm
5.000 Euro

NoIă.' se vor declara inclusiv cel
Instituţia care administrează şi

adresa acesteia

Nu este cazul

*Categoriile indicate sunt: (1) C
Fonduri de investiţii sau echivalel
cele aferente anului jiscal anteriOl

2.Plasamente, investiţij di
li tuturor acestora depăş

Notă.' se vor declara inclusiv inve
Emitent titlu I societatea În care per
actionar sau asociat I beneficiar de Î

Nu este cazul

.Categoriile indicatesunt: (1) Hârtii
sOcietăţicomerciale;(3) Împrumuturi

3. Alte active producătoaI
Euro pe an:

Notă: se vor declara inclusi

Nu este cazul. .........................

o ••••••••••••••••• 0'0 •••••• o ••••••••••••

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise i'n beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate i'n sistem

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tutun)r acestora depăşeşete 5.000
Euro.

Notă: se vor declara inclusivpasivelefinanciare acumulateîn străinătate

Creditor Contractat Scadent
ValoareÎn anul la

Raiffeisen Banle,
2011 2021 27000 lei

1-:::' .- -_. --- -. - - --
Citiban.k,

.' 2012 2019 17000 lei
--

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă
din partea UITor persoane, organizaţii, societăţii comerciale, regii autonome,
companiiJsocietăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse,
credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale arrgajatorului, a căror valoare
hldividuaIă depăşeşte 500 de Euro *

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUJ:
NUMELE. ADRESA

SERVICIUL PRESTAT/OB!ECT1)L
GENERATOR DE VENIT VENITUL ANUAL iNCASAT
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1.1Titular

Nu eSte cazu) . ..

1.2'Soţ /soţie I
Nu este cazul' ..
1 o Copii.J .

Nu este cazul.

*Se exceptează de!a declarare cadoUl:i!e şi trataţii!e uzuale primite din partea rudelor de gradul [ şi allJ-Iea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an riscal
Încheiat (potrivit artA! din Legea nr.571/2003 privind Codul' riscal, cu modificările şi
completările ulterioare).

Noră: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

SURSA VENITULUI:
NUMELE. ADRESA

CINE A REALIZATI
VENITUL

I. Vtni turi din salarii
1.1 Titular
Dobre Ionel Aurel SC CONPET SA,

Ploiesti

• SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL
GENERATOR DE VENIT

salariu

VENITUL ANUAL INCASAT

53370 lei

1.2 Soţ /soţie
Dobre Marcela JCR-Cristof, Brazi, salariu

Prahova
32919 lei

1.3 Copii
Nu este cazu I

. 2. Venituri din activităţi independente
2.1 Titular
...... Nu este cazul.

2.2 Soţ /soţie
Vobre Marcela Uobre lvfarcela pfa Prestari servicii
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1 Titular

CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: NUME, SERVICtUL PRESTAT/OBIECTUL
VENITUL ADRESĂ GENERATOR DE VENIT

Nu este cazul

3.2 Soţ /soţie,etc.
Nu este cazul

4. Venituri din investitii
4.1 Titular
Nu este cazul

4.2 Soţ /soţie

15827 lei

VENITUL ANUAL INCASAT

NLI este cazu I

L

I
I 5. Venituri din pensii
i _. .• - I

I ). 1 1ItuJar !I Nu este cazul I

I

I
1 •

3
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* 1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora.

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

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

4.1 Titular
.. ,...... 1.

J .'

.

. 4.2 Soţ /soţie
.

....... .•
5. Venituri din pensii
5.1 Titular
.......

5.2 Soţ /soţie
.......

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

6.2 Soţ /soţie
.......

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1 Titular
.......

7.2 Soţ /soţie
0.0 ••••

7.3 Copii
.........

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

8.2 Soţ /soţie
0.0 ••••

8.3 Copii
.......

..

Data completării: 14.06.2013 Semnătura :
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