
DECLARAŢIE DE AVERE

- .~- - . , domicijiul
,'udetul Dolj, '

.Subsenmatul/Subsemnata,
de Sef sector Orlesti-Ghercesti
CNP

MARIN ,. 'MIHAIL

la S.C. CONPET SA Ploiesti
Craiova,

, având. funcţia

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

* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia ŞI copm aflaţi În Întreţinerea acestora.

1. BUlluri imobiJe

1. Tel'eHud
NOTĂ
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

* Categoriile indiciite sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri(travilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor propm, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
r În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte ŞI numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ

Se Vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Adc-esa sau zona Categ(H'ia * Anul
Supl'afaţa Cota- IVfodul de

Titu!aruf)dobândirii jJ.f1rte dobândire'Ij, Craiova, i 1995 74mp I 50% ICumparare Ii\'iCir;n '.Udait IiMarin Carmen! j
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, Categoriile' indi"te Sunt: (1) apfu-<ameot; (2) casă de 1Ceuit; (3) casă de va",nţă; (4) ~paţii comerei aleld,producţie. . '. .

. '2) La 'Titular", se menţio,""",:), cazul bU,",ilor proprii, numel e propri etamlui (ritul aml, soţul/soţia, copilul),
iar În cazul bunurilor În CQProprietate, cota-parte şi numele copropriet.arilor.

II. Bunuri mobile

.1. Alltovehicule/autoturi~me, tract()~H"e, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport.care sfmt supuse ÎIlmatricu!ării, potl"ivit legii

Autoturism Daewoo . Cielo 1 1995

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
rlumismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare"nsumată depăşeşte 5.000 de euro

NO T Ă.:

Se vor menţiona toate bunurile atlateîn proprietate, indiferent dacă ele se află sau 11U pe teritoriul Românieilmomentul declarării.

III Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.(}(}Ode euro [iecm"e, şi bunuri imobile înstrăinate Înnele 12 luni

"!atura bUIlului
Înstrăinat
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Data
Înstrăin firii

Persoana către care s-a
Înstrăinat
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IV, Active financiar'e

. L Conturi şi depozite bancare, fonduri' de investiţii, forme ech.ivalente de eC~JnonllşH'eşi irivestire,'
indusiv carduri!e de credit, dacă-valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşt~ 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

"'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
?chivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
lCul11ulare.(s'evor declara cele aferente anului/iscal anterim).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acO/'date, dacă valoal'ea de piaţă Însumată a tutUl'or
cestoradepăşeşte 5.000 de euro

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participăriie În străinătate.

';'('wegonile indicate sunt: (J) hârtii de l'a/oare definute (titluri de stai, cerlificale oh!!gc(i!mf);
:mi sau pârl! .,ocia!e i'nsocietâji comerciaie' (3) i71'J..JI'!!.1:?!!t;~!rf :..-:ccn:!c(c il; ;;,:(;;;epersoiia!.
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..
3: Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate d~păşesc ~chivaEentu!a.5.000 de euro pe

ar<: Nu este'cazu!,
o •• , •• ". "0 ' •• o ••• ,, "0 o., •• , o ••• , •••• O" 0.0 •••

••• 0'0 "0 ", o •• 0'0 ' •••••• o" •••••••••• 0.0 0'0 "0 0'0 0'0, ••

•••••••••••• 0.0 ••••••• ". o'. o ••• " "." •••••••• o., : ••

o •• 0.0 ••• 0" 0'0 0.0 0.0 •• , 0.0 o., 0.0 •

. .
• ' •• " •••• 0'0". 0.0. '. ',. 0'0 •••• " o •• o" •• , •••

0'0 "0 ' •• ' •• ' •••

NOTĂ:
$e vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

••• 0'0". _'o "0 0'0 ' •• 0'0 ' •• 0'0 •••• '. "0 0.0 ••• 0'0 0'0 0'0 ••••

V. Datorii

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 pasiveJe financiare acumulate în străinătate.

ING Bank

ING Bank

ING Bank • linie de creditare

Raiffeisen Bank

',",.,,':;"
.; '.;; •• >

..' -,

2007 2017 25000 euro
2010 2016 24899/ei
2010 2015 9800 lei

2013 2018 18000 lei

VI. Cadouri; servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă,' din
Jar-tea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
nstituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
ele ale angajatorului, il căror valoare individuală depăşeşte SOG de euro"

"','c.:.)....:.•...'..'. > ..•'.I/>'t' ..':,:;., ...)t":.'I.":./'..',',..'.';.,' .•..'.:;Sin.'sa,'e..nUnllli:. ' '. r Serviciul prestat/Obiectul I Venitufanual '.'
.me,area Iza ,vem li ','.,, '::".""."'1'" 'd" ". '.'. "..0.,,:' '. ..,. d .A.'.. ,
,.... ... ,. .:"i, .' .:, .'. :';,':, ., ~':.c, .nume. e"a resa" " ':,.generatore vemt •... :. ' ....,..Illcasat

] 1. Titular

1.2. Soţ/soţie

13. Copii

*Se excepteazâ de la declarare cadourlle .5'1 tratafli le uzuale primite din partea nrde!ol"de gradul !şi ai j J-Iea

4



41345 lei

63090 lei

Veniţul anual
Încasat

ultimu~ 1U1 [iscal Încheiat
pletările ulteri.oarei

ObiectUl
venit

3. Venituri din cedarea folosiil/ei bunurilor
3.1. Titular

~

,••
,

I
I

VII Venituri ale declarantului şi ale niembrilol" săi de farni1i~, realizate În.
(potrivit art. 41 din Leg~a nr. 57112fJOJ prh'ind C.oG<.:!"fiscal,cu modific~riIe şi com

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străi"nătate.

Cine a realizat venitu! Sursa 'ven.itului: Serviciul prestatl
. numele, adresa . ~nerator de1. 'Venituri din salarii

1.1. Titular

Marin Mihail S.C. CONPET S.A Ploiesti Salariu1.2. Soţ/soţie
Marin Carmen .

S.C. CONPET SA Ploiesti Salariu1.3. Copii

. . .
2. Venituri din activităji independente
2.1. Titular

. . .2.2. Soţ/soţie

- - .

3.2. Soţ/soţie

'. Venituri din 7nvestijii
.1. Titular

I -

2. Soţ/soţie

Venituri din pensii
t. Titular

:. Soţ/soţie

II I
I

I I
I I! II II
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Soţ/soţie

>':..J ,)i("Jri /Jin ori)'] lif/Y{i aV"'I':/~/) la
VI ' .. 1. .• c.. •••••.• , ""'" - " /'''''' oI •.('")1 ,L.-~ I-L-
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Sursa. venitului: ,
Serviciul p!'estaUobieetuI Venitul anual

,
Cine a l'ealizat venitu!
-

.
Nume, adl'csa generator de veuit . Încasat7. Vehituh din premii şi din jocur/ d.enoroc .

.7.1. Titular
- . . .

-'-7.2. SQţ/soţie
-'-- - - .7.3. Copii

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

, - - - -8.2. Soţ/soţie

- - - .8.3. Copii

- . . -
Prezenta dedaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau !caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data complet'1rii

11.06.2013
••••••••••• o-o ••••••••••••••••• ........... ,
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