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.DECLARAŢIE DE AVERE

,.având funcţia.ONCESCU S. GEORGE -l\1ARIA~

S.c. CONPET S.A. PLOIEŞTI ,Ia

, domiciliul Ploieşti,

Subs emna tuUSubsemna'ta,

de Şef Sector Udat-Berea

CNP:

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că
împreună CII familial) deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1.Bunuri imobila

2004 5080 mp 100% cumpărare - 50% Oncescu George-Marian
- 50% Oncescu Iemima

2010 5000 mp 50% moştenire - 50% Oncescu George-Marian
- 50% Florescu Dumitru

1971 1500 mp 100% donaţie Oncescu George- Marian

2004 1200 mp 100% cumpărare - 50% Oţtcescu George-Marian
- 50% Oncescu Iemima

2008 5000 mp 100%' donaţie Oncescu George- Marian

2002 5000 mp 50% moştenire . - 50% Oncescu George-Marian
- 50% F10rescu Dumitru

2002 12500 mp 50% moştenire - 50% Oncescu George-Marian
- 50% F10rescu Dumitru

2002 1000 mp 50% moştenire - 50% Oncescu George~}Aari::m
- 50% Florescu Dumitru

2002 7000 mp 50% moştenire - 50% Oncescu George-Marian
- 50%Florescu Dumitru

Loc. Fulga, jud. 'Prahova

Loc. Cărbuneşti, jud.
Prahova

Loc. Cărbuneşti, jud.
Prahova

Loc. Surani, jud. Prahova 3

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

Loc. Fu1ga, jud. Prahova ' ,1

Loc. Surani, jud. Prahova 3

Loc. Surani, jud. Prahova

I
Loc. Surani, jud. Prahova

Loc. Surani, jud. Prahova

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
>dravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar
cazul bunuril?r în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1 VU 10

- 50% Oncescu
Iemima

2. C1ădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate În alte tări.

, Anul
ISUprafa!a

Cota- Modul de
Tiiulaml 2)

IAd[-esa sai! zona Co.tGgoria* I '
dobândlrii parte dobândire

I I - 50% Oncescu
JieştÎ, I George-Maria:nI J 1009 În ~ ::-:;- 1 n(\o/ ,~"7--"~ r ?'::1'.':: I :

I



* Categoriile ind'icate sunt: (1) apartament; (2), casă ele locuit; (3) casă de vacanţă; (4)' spaţii
' comerciale/de producţie,

*2), La "Titular'~se menţionează, în cazul bimurf!Qrproprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, '
copilul), iar Tn cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi num'ele coproprietarilor. "

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe" iahturi şi alte mijloace de
transport care sr.U1it supuse inmatriculării, potr1vit legii

Natura '1, .:., •..• ....'•.......•"•••..••.:..l\1arc1l.f: •."1; 'Nr..':~ebJgăii Ă'I{~I'd~f~hrid~hel':';r~6duld~'d6bâl1dire!"' .. ".,.'" ..•...... ... .: ..: ' -' '. . ......... ,. '1 ." .•.. '.' "', ., '.' •.•. "'.'

autoturism Fard 1 2001 cumparare
autoturism Opel 1. 2004 cumparare

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:
Sevor menţiona toa'te bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul

~omâniej la momentul declarării ..

m. Bunuri mobHe, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi' bunuri imobile
stt"ălnate fn u!timele 12 tuni

I
l',

Natura bunului Data Persoana către care Ş-a I Forma
1înstrăinat înstrăinăr1i înstrăinat fnstrăinărl1 Valoarea

II I I I
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IV, Active financiare

,1. Conturi şi depozite bancare, f9nduri de Investiţii,. forme. eehiv2remte de e.cor!omis1re şi ir\Vesţire,
inclusiv cardurile de credft, 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.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
~chivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
~cumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a
:ltur'or acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investitiile si oartic!pări!e În străinătate.

~ .a- I •

':'Categoriile indicate sunt: m hârtii de valoare de.tinute (titluri de stat, certificate, obiigaţiuni); (2)
'ltn,' s~u 08.">-1-,' sociale lAn "~~:e";;J,;rn""'Qr~l~fQ' (.~) r~or~':~'rJ,..,.','-'-'O"O'~."G A{" ,,,u.,--- pel"sona!'u. Q .q J •••• Vvl teV _.".,1" ..••, v v, -' llllf-li UlllUl.U J al"., J aLV" I I IJ 1It:: .. ' ~. -. " . .



an:
.

3. Alte activ'e producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivafentul a 5.000 de euro pe
" .

••••• I • : ••••••••••••••••• ~•••••••••••••••••• ' ••••••••••••• ,' •••••••••••• 1 •••••• ~••••••••••••••••• : ••••••••• ', ••••••••••••••••••••• ,' ••••••••••••. . .
• • • • • • .' •• " •• , •••••••••••••• ", •••• ! ••••••••••••••••••••••••• <••••• i •••••••••••••• _••••• : •••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••• 0 ••••• ~ •••••

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

• • • 0,0 ••••••• 0'0 ••••••• "o •..•••••••.•••.•••.••••• _••••••••••...••.•.•••••.•. " •••••••••..•••..••.••..•• ~ ...••..••.••••.••••••.•••••••••.•• ' •• o.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem feasing şi

alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

:i:;:.î!'~!;~i,~;~i::::',~:::,~:'>:~';i'i~'ti::~lW;:;}ijl,!:i;~i
"!;"COritractafirf'imu •
. 1:;ii",ri ; .L"Fr~:i~;,-,:"til,','<1"11', -,.I::q~;~,;,:,<;",,;,;.;,,:"{:.:,ţ""'1"'" I

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite grat!,lit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
)artea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiils'ocietăţi naţionale
:au instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli,
:Itele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1:~"~£i~~~~:"~~~,:f~~~~E~W;(ţ~Ţii~tf?Jt~~if:~i1£~~~~~~~~~ţ~WJ~~~:,~;t:11~K.'SeWICIU/'p res tatio biei;~;~~£lJr:,~;v(j!1iti!l~h l!<!'/!iY(r:
~f!i,f;~fi~~"~g:$f~{i5f:;ti~:Ş~ij'I't~;i;.:! ,r;(Ji;~~:j:~j:"fri'&~~)&t":ii~y{~!i!;:ili

1 1 Titular

1.2, Soţ/sotie

1 3. Copli

I .

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratajiile uzuale primite din pat1ea rudelor de gradul işi aflI-lea.
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; "':'ofi~o:"e
-. v ;: '" \1

vrr. Venituri ~le decfaran'tului şi are me~brllor'săi de fam111e,realizate 111 ultimul an fisca[ încheiat
(potrivlt art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fisca!, cu modlficărHe 'şi comp!etărHe urterio.are).. "

,NOTĂ:' .
Se vor de91ara inclusiv veniturile provenite din străinătate .

•
'. .

Sursa venitului: .

Serviciul prestatlObiectul ,/ Venitul anualCine. a realizat venitul
i. . nurne!e,adresa . . generator de venit.. l. Încasat

J. Venituri din salarii
1.1. Titular

se CONPETSA
PLOIESTI,

Oncescu Geroge-Marian Sef sector 66728 Ron
.1.2. Soţ/soţie

se CONPET SA
PLOIESTI,

Oncescu Iemima Responsabil productie 33832 Ron~--._-_.
1.3. Copii

2:Venitufidin activităţi independente: ., "..'......,.......' ..•..•','. :..i. ',':;":.<"i",;!':,(' ' ... "'.,. '.'. '.'., ......>, ..,.,.....' ' ..'/" ."",,:.,' .:i," :.. '." ,,:.
2.1. Titular

.

2.2. Soţ/soţie

3. V$nituridincedE/re~ folosinte/bunurilor . '.•.
. . . .' .......'.',.'..'i,:,. "'.::-i":"" ... ' . : '.' . '. . i ... :. .,.':;";', ... :,i.' . ..

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

I I
î. Venituri din investitii

..
.'

" " . ,.<'.
.. ".'.'.:

.'i ' .• .. .... . ". , .. . . '.'

. --. " .. , .' .
. . . .

k 1. Titular

'.2. Soţ/soţie

Venituri dinpensii
.1. Titular

2. Soţ/soţie

Venituri din activităti agricole
1. Titular 1----------.-1--------1-------<

I ! 1.
I
I
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Sursa venitului: .

Serviciul prestat!obiectul Venitul anual, Cine a real!zat venitul
Nume, adresa. generator de venit Încasat

7. Venituri din premii şi din jocL{fi de.noroc . .,
7.1. Titular ..
7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse c .. . .
. .... ... . ..

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completării

13.06.2Q13

6

Semnătura
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