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DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU AL. ŞTEFAN TEODOR
de Şef Birou Dispecerat Central la SC CONPET SA Ploieşti

, "având funcţia

CNP , domiciliul Ploieşti,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familia 1) deţin următoarele:
.....................................

* 1) Prin familie se Î,lţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestoi'a.

I. Bunuri imobile"

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

Modulde
dobândire

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află În circuitul civiL
*2) La "Titular" se menţionează, În cazul hllnuri!or proprii, numele p:'cpricturului (titulâ,'ul, soţul/soiia, copiiui),

iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

2. Cliiidi,"i

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

CatpCT" •.•i., 1 A~"'I I Co'a-
• --f5 •..•.•..•.1-4 HUA Sunrafatâ i.

"* dobâlldirii r " parte
.C d"d !lV10 III e 1 ....,0.', ,2)
d bA d' .1 ItUlariUo an Ire

Adresa sau zona

Ploieşti, •
r- -- -, _

2003

"-._-_ .._"-~--
60 ll1p CVC !Iz Popescu

Gabriela

".' Caregol'iiie InQlcm:eSUI1r: (i) apartamenr: (2) casă de iocuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciaie/de
p!"Oducţie.
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. '. .
':2) La !'Titular" se menţionează, În cazul b.unurilor proprii, liumefe proprietarului (titularul, soţul/soţia-, copilul),

ial'În cazul bunurilor În coproprietate, cota-Pilrte şi n\lmel~ coproprietarilor.

II. Bunud mobile
1. Autovehicule/autoturisme) tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloa.ce de transport _

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Nat!!.I'a Marea Nr. de bucăţi AU!!.1de fabr.1caţie l\fodu! de dobândire

Autoturism Dacia l 2006 cumpărare

-----
/ .--- ,

----
-- ----"

~_/ .. ,
-- .

,/
, .

...-,---
,/

"

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 cultUl"al naţional sau universal, a căror valoare
Însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: .
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Români'ei

la momentul declarării .

.-
I, ---/'

."'---/
.

~
.- ... ---.-

- .,.' /.-~.----'~~
--- .----

".. / ----
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.0()O de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstl'ăinate Îil

ultimele 12 luni

Natura bunului I Data i Persoana către care s-a
Înstrăina t I Înstrăinării 1 Înstrăina t

~I-j---=::>
! .. --- .... --~"r
L __ - I

"-1 i

Forma
îIlstrăinării



IV. Active financiare

. 1.. Contul"i şi depozite bancare, fondud de .i11"e?tiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, 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.

lfistitliţia care administrează "

Tipul* Valuta Deschis În anul " SoId/valoare lazişi adresa acesteia
"

-..
"')

~/
/

.- .•.//

/
/

/
/

," /

/
/"

_ ....•
.."/"

,//~
~

-....-.,

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumuiare (se vor declara celeaftrente anului/iscal anteriOl). .

. 2..Plasamente, investiţii directe şi ÎmpnIlTIll'tllri acordate, dacă valoarea de piaţă Îusumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inciusiv investiţiile şi participăriie În străinătate.

'-- ------1--_-------

I F' .tI / . tA" "" " .
Număr de titluri/ i Valoarea totală la zi

=ill!tent tLHo WCIC .MC8m care persoaml este
TipuI*acţionar sau asociat/beneficiar de Împrumut cota de uartkipare .

"" --------

)
/~_/."o,'" I I

..,000/0'-

.-,- /"

//
.

I

~~C(!f.?g(J.7..ifle j;"idictife Sl.i!ji .. (']) /-;ort;'i de ,.;o/(;!.!;<e (/e!i17rrre (titluri de sfat eej"r{flcct(? obligc(iunj)'. (2)

actiuni sau părti sociale in socieră!i comerciale; (3) Împrumuturi acordate iÎ! liumepersolilil.
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, . .

3: Alte a~tive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalen.tu! a 5.000 de euro pe
an: ' ~ '
........... " '..................•.... '-7~~' , .. , .

. , : ~ , ~ , , , .
. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ...;1. . . . . . . . . , , , .' .
. N O' T Ă:' =---

Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datol'ii

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 pasivele financiare acumulate În străinătate.

" ,. ,

"
, , ',' ,Creditor . '

1, Contracfat În anul "Scadent la ' , Valoare, " ',

" "

,

" ,

Raiffeisen Bank 20! 1 2027 23700 EUR

Raiffeisen Bank 2011 ' 2016 15900 RON

)
~~~

--'-----'~ -.-
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea II lJlOI' persoane,' organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individllală depăşeşte saa de eul'o*

Cine a realizat venitul ' Su rsa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
. , ' .. ' numele, adresa l!enerator de venit, ' Încasat

1.1. Titular

/
1.2. Soţ/soţie ,./

//

//'/ ,

1.3. Copii //, ../

/
,

*52 e).:ceprea~ăde la declarare cade urile şi tratatiile u=uo!eprirnite din jJcrtea rudeler de gradul! şi al J l-!ea.



, .

VII. Venituri ale deda'ranta/ai şi ale membrilor săi' de familie, realizate În ~dtimul an [isca! 'încheiat
(potrivit art 4,1 din Legea n~. 571/2003 privind Codul fisca!, cu modificările şi completădle.ultel:ioare)

NOTĂ:
Se vor declara il.lcJusiv veniturile provenite din străinătate.

./

Cine a realiz~t venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual
. numele; adresa generator de venit Încasat

1. Venituri din salarii
. .

1.1. Titular

Popescu Ştefan Teodor SC Conpet SA Ploiesti Sef birou 65684 RON
1.2. Soţ/soţie
Popescu Gabriela Il Dumitrescu Roxana Economist 4130 RON
1.3. Copii ,
Popescu Mihnea ' Alocatie 504 RON
Popescu David Alocatie 1294 RON
2. Venituri din activităţi independente . .

2. 1. Titular

/~

2.2. Soţ/soţie //
/.

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor .

3.1. Titular

~
3.2. Soţ/soţie /

/

, I
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
Popescu Ştefan Teodor Raiffeisen Ron Plus 312 RON
4.2. Soţ/soţie ~<,.--
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

/

/~
/

.-

I I
5.2. Soţ/soţie /

./
,-

"
...

I./

a, Ţ/er!i!z!,.! dfn ;Jctivităfi agricole

6.1. Titular ! i,
I,



•

,,
..

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
Nume, adresa generator de venit Încasat

7. Venituri din prel71;;şi din jocuri de noroc
.

7.1. Titular

-~
7.2. Soţ/soţie /'-././

.'
/ .

/,,.-

7.3. Copii ,,.,'-

/
/

8. Venituri din alte surse .
8.1. Titular -

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

8:2. Soţ/soţie
Popescu Gabriela Indemnizaţie creştere copil 5000 RON
8.3. Copii ---- --

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

Data completării

It 2> _ 0(,. Qo i ~..............................
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Semnătura
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