
DECLARA ŢI,E DE AVERE

Su bsemna tul/SI! bsernn2 ta,
de Sef Birou .

CNP

Florescu H. V. Costil]
ilii S.c. CONPRT S.A.

, domidHn.1l

" având fUllCţi21

1p!oiesti, Prahova
cunoscând prevederile art. 292 din Codlll peilllJl privind falstll Î!1J declaraţii, dedaI' pe proprie răspundere
că Împreună cu familia 1) deţin următoarele:
.....................................

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu de apă; (5) alte câtegorii de terenuri
extravilâi1e, dacă se afiă În circuitul civil.

*2) La "Titiilar" se menlioneaza, 'in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilun,
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numde coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Mostenire

Constructie
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* Categoriiie indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de VâCâ~ţă; (4) spaţii cOll1ercial,~/(,~ .produ'cţie.

*2) La "Titular" se nienţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuJlsoţia, copilul:,
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

Il Bmwri mobile

1. At!tovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpoi"t
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Automobil Fiat Grande Punto 2007
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2. BmnmJrisub fOlrmă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ~i
IIwmismatică, obiecte care fac parte din patrimonilll cultural flaţio!Jillilsau universal, a căror va!o~u'le
Însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Român! ei
la momentul declarării.
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fEl. R!.muri molJi!e, a căror val<i}are depilişeşte 3.000 de ei!i1rO> fiecare, şi !imnuri imobi!e îl'lstr~illl2!t,,, il'
u!timele 12 !lUlrJli
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i----- ._.J



1.

IV. Active finam:iare

1. Conturi şi depozite bancare, fmuhţri ele investiţii, forme echiva.lente de economRiHre şi 'Iinvesti!!'e,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Îllsumată a tutlJ!fOf acestora depăşeşte S.OOO d{~euro

NOTĂ:

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

Banca Raiffeisen, ,

. CAR Concordia, 2

tEl

LEI

2005

2005
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar .rau

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (.~evor declara cele aferente anului/lscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împn.lill!!turi 3cord21te, dacă V21102i1rea de piaţă Însumată a tutm[<r;'1"acestora depăşeşte 5.000 de eum '

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi p?rticipări!e :':1 strriÎnătate.
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Nu este cazu I

*Categoriiie indicate sunt: (J) hârtii de va!oo'-e deti'"z,fe ('irb,"f dE:s.c~!, c:?i'!i/ic(;ie, obligcifiw71); ,"'.1
aCi/lini sau pur(! sociaie in societări comerciale: (3) imprumuturi acordme [n nume personal.
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3. Alte activ.e rroducătoa~:e de veJilituri J1Jefe, c:a:re lusrrrliiate C!epfrşe'sc echivalentul a 5.000 de euro p,e.. ..an:
...... Nu este cazul . . .

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

NO-T Ă:
Se vor declar.a inclusiv cele aflate În străinătate.

0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În belJleficilil! unui terţ, burmri achiziţionat1e În si~item Ieasil1lg şi al'~e

asemenea bUFluri, dacă valoarea Însumati! ii tl.ltlllfor aeestora depăşeşte 5.000 de eUiro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.
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VI. Cadouri, servicii S:UJIay:mtaje primite gratuit sau siJIbvellţionate faţă de valoarea de piaţă, dlin
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, compani!i/societ2ţi !1iaţiolllale 1W Il
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garalnţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

"Se 2xceptează de la declarare cadourile ,~i(l'a/ariile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-./e:!.



VU. Venitllri ale dec!afa!1tu!!Jii şi ale membrilor sili de f2mi1ie, re21tiE2'te ~lJiI tll!timul an fiSCîi~ îruchd:ţi~
(potrivit art. 41 din Legea'nr. 5'71/20.03 privil1ld Codtl! fisea!, cu modificările şi coiiJlpletădle 'ulterioare) .

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv venhurile provenite din străinătate.
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Nu este cazul

Nu este cazul

/
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.,', .',' Sursavenitulgi: .....
Senridul'.p~eStatl,p'piect!~1 Venitu'Ianu~1. : Cine a realizafvenitul

.:lJiumele,adre~a. I . generator de,v(mit încâsat..
.'

-1. Venituri din salarii .

I -1.1. Titular

S.c. CONPET SA, I
76.468 lei /Floreseu H.V. Costin Prahova, Ploiesti, I Sef Birou / Salariu
Anul2012

1.2. Soţ/soţie

FIOI'eseu C. Alina Magdalena CAS Prahova, Prahova, Ploiesti,
Salariu 37.570 lei /-

Anul20121.3. Copii

..
. -2. Venituri din activităţi independente Nu este cazul

.

2.1. Titular I -

I
/2.2. Soţ/soţie /

--;A' -3. Venituri dincedarea [olosinţei bunurilor Nu este cazul '.

3.1. Titular

I 77L~-f==3.2. Soţ/soţie
c --

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

1-_-
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

I
6.
6. I. Titu Iar

16.2. Sot/sotie
I "



7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1. Ti,tular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspimd potrivit legii penale pentnn inexactitatea SlW
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

28.06.2013
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