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IiECI ,AIU"ŢIE DEA VERE

, având funcţia
SubsernnatuUSubsemnaia, SOARE AL. RODICA
de Sef cabinet Evaluare salariati si Etica praf. la SC CONPET SA' _ Ploiesti,

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

* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

.1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara incl~siv c~le aflate În alte ţări.

Obs.: Teren aferent cladiri mentionate la pct.2

Ploiesti

Ploiesti

Ploiesti

3

3

3

1995

1997

2008

18,75 mp

14,97 mp

10,90 mp 1/2

vinzare -
cumparare

schimb

vmzare -
cumparare drept
. indiviz

Soare Rodica

Soare Rodica
Soare Nicolae

Soare Rodica
Soare Nicolae

* Categoriile indicate sunt: (l) 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 bunurilor proprii, numele propriet'lrului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar in cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte şi numele copropriet:Jrilor.

2. Clădiri

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

Soare Rodica
Soare Nicolae

Soare Rodica
Soare Nicolae

vil"::zare -

schimb

vll1zare -
cumparare

ModuJde
. dobândire

cumparâre drept
indiviz

11'01-'.

67,64 mp

57,81 mp

44,67 mp

1995

1997

2008

Ploiesti

Ploiesti

Ploiesti

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

*2) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarL'lui (titubrul, soţul/soţia,
;piiul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numeie coproprietanlor.



,
II. Bunuri mobile

1. Autovehicule!autoturisme, tractoare, mlÎşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de. transport
care sunt supuse înm2tri~u!i[rii, potrivit {egÎÎ,

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricatie. Modul de dobândire, .
Autoturism Dacia 1310 Break 1 1997 cumparare~- --'
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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:

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

I
r

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobiIe Înstrăinate În
ultimele 12 luni

Natura bunului
Înstrăinat instr:Iinat

Forma
Înstrăinării

-------
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ldusiv cardurile de c,cdit, ds.că 'raIoarea Îrrsumatfi a tuturor acestera depăşeşte 5.aaa de euro

'\TOTĂ:

2 -1



Se 'vor.d~clara inclusiv ceTe aflate În 'bănci sau instituţii financiar~ din străinătate.

Instituţia .care administrează Deschi.s în ,. Tipul* Valuta Sold/valoare la.zisi adresa acesteia
. anul

-'-CAR'PROCONCORDIA IFN- ~ RON 2008 5230 RON(fond social) J

CAR CONCORDIA- (fond
3 RON 1979 .15951 RONanticiPat CAR)

CAR CONCORDIA - (fond ~ RON 1992 2267 RONanticipat CAR - titular sotul) J

---'
r

---...,

--------
~

*Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau
ecbivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivaleJ'zte,inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anteriOl).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi paIiicipările În străinătate .

.'~•..j.,E;m,(e~ţtitIWSbcieta.te~.îIl}câre •.'peisoanâ •.~.ste;
':'3e ionaf'sati'asodatibenefid~rireJm "iumut.
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*Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
.actiuni sau păr/i sociale În societă/i comerciale;' (3) Împhll7zuturi acordate În nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.0QGde euro

XirîTA.
;''0 \...J ..•• -')...

Se vor declara inclusi\' cele aflate în străinătate.

V. Datorii



. Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui 'terţ, bunuri achiziţio.nate În sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.aaa de euro

NOTĂ:
'Se vor deClara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate:

Creditor Contractat În anul Scadent la Valoare..

Raiffeisen (overdraft) 2007 2047 13498 RON
Raiffeisen 2009 ~ :/ 3155 RON
RBS Bank 2009 c::::- ...------- ------ 11.749 RON
RBS Bank 2010 2031 54900 EURO
CAR Concordia 2012 2015 10000 RON
BANCPOST 2012 .-------- 2977 RON

::...

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea !.Inar persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autoname, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele
decât cele ale angajatoruIui, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
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I

~I-- I II

I I
r

1.3. Copii ---------- II .------
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*Se exceptează de la declarare eadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-
lea

VII. Ven'ituri ale decIarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112GG3 privind Codul fis ca!, cu modificările şi comp!etăriIe ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

I Venituri din salarii

Sursa venituLUI:
fWme1e, ~dresa

! SCT"'"\:ÎCrirl n~~e-(;f~f./nh~c..<>~;:l1.!! ... ~.~ --'.!<_~- f_J~ ...,,-. ••••••• , ---.; •.•••.••.•••.••••.•• \.- L J

c:errerator de venit

'l;" .,.. '. _ ~ !
VcITiriIi anual i.

Incasat

.1. Titular I-----------l- se eO\'PET SA I I 87857 RONj-- ._-------1--
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1.2. Soţ/soţie

. ~1.3. Copji ,
~..

-~2. Venituri din activităfi independente \2.1. Titular \
I
)

2.2. 'Soţ/soţie /
/

.-
~.- .'

3. Venituri din cedarea jolosinţei bunurilor
~

3.1. Titular
~

/</
3.2. Soţ/soţie C
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular SC CONPET SA dividende 133,43 RON

4.2. Soţ/soţie SC CONPETSA dividende 79,27 RON

5. Venituri din pensii
..

5.1. Titular
=--

~5.2. Soţ/soţie
~

~6. Venituri din activităfi agricole
.~ I

I
16,1. Titular

.....-
~

..•.. "/

/
..6.? Soţ/soţie / -'-..0

., .' .... '.

'o Sursa venitului: Serviciul' presta tiobiectul Venitul anualcine a realizat venitul
~o" Nu.me, adresa. . ..... :.... .'.

Încasat
.

-"--"- -'- .. 0 .. generator de venit7. Venituri din remii idin 'ocuri de noroc

;. Venituri din a!Îe surse
-----" .------~---.----..-~-.-.----.----~_o------------ _c
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.2. Soţ/soţie

It
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8.3. Copii

Prezenta declar.aţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

....f.~:.rp.~:.~Q/.-~..
.S.lmnătura
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