
; .
DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Su bsemna ta,
de sef sector CăJăreti_

. CNP

LEUSTEAN D. CORNEL
la S.c. .CONPET SA

, domiciliul BUCURESTI. ~

, având funcţia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele:
.....................................

* 1) Prin familie s: Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Înţreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

mostenire Leuştean Georgeta

donatie Leu ştean Georgeta

donatie Leuştean Georgeta

donatie I Leuştean Geofgeta I
"\ T •..••..••..•..... __ I" OllLJOI~-

Leuştean Georgetacumparare

Vanzare- Leuştean Georgeta si
cumparare Leuştean Cornel

1/1160 mp2010

agricol 1999 2,5 ha 1/1

agricol 2012 0,5 ha 1/1

agricol 2012 0,9 ha 1/1

agricol 2012 3,03 ha 1/1

illiraviian 1995 1184 1/1

intravilan

Tămădău Mare,
jud. CăJăraşi
Tămădău Mare,
jud. CăIăraşi
Fundeni,
jud. CăJăraşi
Sălcioara,
Jud. Ialomiţa

jud. CăIăraşj
Fundulea,

1:', ••..•Ă.,l .
/ ..•.UIJUUJca,

jud. Că1ăraşi

* Categoriile indicate sunt: (I)agrico1; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuriextravilane, dacă se află În circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazu(bunuri]or proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
;ar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

i\iOTĂ:
Se vor declal'a inclusiv cele aflate În alte ţări.

l
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Anu/'
Suprafaţa Cota- . Modul de

Tit~iar~e)

Adresa'sau zonâ Categoria *
do"bândirii

.2-arte dobândireFundulea,

Vanzare-Casa de locuit 1995 183 mp 111 Leuştean Georgeta
jud. CăIăraşi

cumparare .NU

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/deproducţie.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunuri/ar proprii, nume!e proprietarului (titularul, soţuJlsoţia"copilul),
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariIOl:. .

II. Bunuri mobile

1. Autovehicu/e/autoturisme, trac.toare, maşini agricole, şa/upe, ianturi şi alte mijloace de transportCal"e sunt supuse Înmatricu/ării, potrivit legii

autoturism

autoturism

NU

Fard Focus

Dacia Sandero
2011

2010

Vanzare-Cumparare

Vanzare-Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale pn~ţi{l"se; bijuterii, abiecte de artă ~ide cuit, colecţii de artă şi
lIumismatică, obiecte care fac parte din patl'Îmoniul cultural naţional sau universal, a căror valoarerllsumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României:l momentul declarării.

I
I
I

~ I
Anul dobândirii I

Valoarea 'estimată

Descriere surnară

NU

I
!
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IIl.Bunuri mobile, a c«ror valoare depăşeşte 3.000 d.e euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate Înultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către' care s-a Forma
Valoarea

înstrăina t Înstrăină rii Înstrăinat ÎnstrăinăriiNU

IV. Active financiare

NOTĂ:

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

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economlslre şi invest-ire,
inclusiv cardurile de âedit,.dacă valoarea Însumati! a tuturor acestora depăşeşte 5:000 de euro

NU

"Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduride investiţii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
':tcumulare(se vor declara cele aftrente anului jiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumati! a tuturor:cestora depăşeşte 5.000 de euro

N O r,J.,:.

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.

Emitent titlu/societatea În care persoana este
a.cţionar sau asociat/beneficE£f" de fn1 JI'"Unlut

T T
u

Tipu!* Număr de titluri/ u, " •• ,. I
I ,.a.Oarea LOtala la ZIcota de participar"e

3
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*Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
actiuni saupăr/i sociale in sOcietă/icom~rciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

an:

............ NU : .
. . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .... .. ...... .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .
. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . .. '" . '" '" '" '" .." '.' .

V. Datodi

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui tel"ţ, bunuri achiziţionate În sistem Ieasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestol"a depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasiveJe financiare acumulate În străinătate.

60.000 lei

13.R861ei

2014

2016

2010

2011
NU

TNGBank

UniCredit Consumer Financing IFN

VI. C3doud, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
lartea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
i1stituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de. cheltuieli, altele decât
ele al!)angajatorului, a căror.va/oare individuală depăşeşte sau de euro*

I
I

,
-I,

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Sen'iciu! prcstatiObiectuJ Venitul anualnumele, adresa generator de venit Încasat1. ]. Titular I 1I
NU

I i!
NI}



1.3. Copii

NU

*Se exeeptează de la declarare eadourile şi trataţiile uzuale primite din pa;:tea rudelor de gradul! şi al JJ-lea

NOTĂ:

Se vor declara iliclusiv veniturile provenite din străinătate.

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

1.1. Titular

Leuştean D.Cornel

1.2. Soţ/soţie

NU
SC CONPET SA Ploieşti salariu 71.568 lei

1.3. Copii

NU
2. Ve11ituridin Ge'tivităţi independehte
2.1. Titular

Leuştean D. Cornel Leuştean D. Cornel PFA,
Bucureşti 1 Tv'enituri din profesii libere I

I !
J

'7'7n 1.....:
II V JCJ

I
I

'i

8.140 leiVenituri din profesii libere

Intreprindere Individuala
Leuştean F. Georgeta,

Leuştean F. Georgeta

'JU

Fundulea, jud. CăIăraşi
3. Venituri din eedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular

;.2. Soţ/soţie

. Venituri din investiţii

.1. Titu!2!"

¥2. Soţ/soţie
~;

!Tenituri din pensii

5
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5.1 Titular
NU
5.2. Soţ/soţie

NU

,Y','\, .,;':«Snrsl!.,lenitul ni:.".',;,;:::Seryi,c,!4Fpi:est#(obie,ctlll," 'Yeniful,ahual:
",',i 'i,' );;2<;)N~m~;':~d;~~a.£i:;',;>.i:'i:,: ..,i'f:~<i~n~'fat6j~{dii':'v~,rii;:?,::;:>:,:.}(r;. î ilciisâ{)r0~;1;i;;i:'

, "",' ,. ".' ""', '.i'
-...::::.: .,.'= "'. '= ," "-,-'-'c ,',' -"'~'

.

6. Venituri din activiră/i agricole
6.1 Titular
NU
6.2. Soţ/soţie

~U
:\:;:",:,: ,'\ ;,>''''~,:;i:', ':". ",-: '.;:,<"".":>..':<,i,~:,,", ..'~<.':,,/~:.»,j'~,;.~:~':,,:;\
",\" Cmea reahzâtvemtul:: "

. ".:; ':"',i.;',,,,,~-; "~,/-,.';.'- , '. , ! ,";" "" '~\I( ,,~,i

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1 Titular
NU
7.2. Soţ/soţie

NU
7.3. Copii

NU
8. Venituri din alte surse '
8.1 Titular
NU
8.2. Soţ/soţie
NU
8.3. Copii

iNU

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

Data completării
12.06.2013 SemnătUl'a

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