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DECLARA ŢIE DE AVERE

"

Sllb~emnatu!,
de SEF SECTOR PLOIESTI

CNP

TUDOR D. AURELIAN DUMITRU
la S.c. CONPET S.A.

, domiciliu! PLOIESTI, r

, avâ~d funcţia

c:'~noscâlld prevederile ari. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele:
••.•••••.•••••••••••• o-o 0'0 _ ••• o" •••••

. * J) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora,

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara i,nclusiv cele aflate În alte ţări.

Sat Tatarani
Comuna Barcanesti,
Judet Prahova

3 2007 647 50%
Vinzare-

Cumparare cu
dezmembrare

Tudor Aurelian
Sorii Anca

. * 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 proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul).
f;.'r În r.~71" h"nlJl.iJni' În (""Anl"nt"".tPt<;)t,:::ll •..•."t':'.,.t"VlM-Q C'; "'It.,.,aJeo ,..,....•.•..~.rH .••?";C>+0 ••;I,....••

' ••• 0 ~_. ~_ •• _ ••• ....,. 0.0 -..••..••...••"-'t-' ••.••. -•..•..•.•...•.•., ••...v •.•••. 1..Ju-•••..•••... '11 .11.011 ••...1••...•••.•vt-'lvI_IJJ •....I.(..UIIVl.

2. Clădiri

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

, C0i11U!1â

Barcanesti, Judet Prahova

* Categoriile indicate sunt: (1) apariament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
r:roduc.ţie.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tituiarul, soţul/soţia, copiiul),
;3r in cazul bunuri lor În copmprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
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, 1. Alltovell"icule/a~toturisme, tr'actoare; maşini agrico[e,şalupe, iahturi şi alt~ mijloace de transport
sare Sti?t supuse Înmatricu/ării, potrivit legii

autoturism

autoturism

Audi A6

VW PASSAT

2003
2008

Vinzare-Cumparare

Vinzare-Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
liJ)urnismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
Î~smnată depăşeşte 5.000 de euro . '

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

la lllomentul"declarării. .

iU. Rurmr! mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
nsltimele 12 IImi

]. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de eCOllOmlS!re şi investire,
iID1c1usivcardurile de credit, cladi valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

*CaÎegorhle il1dicaÎe suI1Î: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depo::it bancar sau
eC!11vaienre: (3) .fonduri de investitii sau echivalente. inclusiv .fonduri privt1Îc de pensii saLi alte sistC;;-iC eZI
c:cull7ulare (r;e vor declara cele a.ferenfe Di7uluijlscal OJ1ferioi/

:L Plasamente. In\'estitii directe si îr))nrumumri acordate. dacă va[oarea cie nial'ă fnsumată a tUlUrGi'
1'- , -. - .,-.!; •.. , •.. ' •

scesto,-a depăşeşte 5.(lO(lde eum

NOTÂ:
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Se vor .declara i.nc!usiv investiţiile şi participările În străinătate .

•..•...•.~lţlit.ertţ..titIu7~?~i~tâtea.i.#.,s~re'pei.şq~!ţ.a~~te.
.acţi()nârSllti.~şoCiitt/Qeriefkiâl'deîm. rum ut.

*Cat~goriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal.

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv'cele aflate În.străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul mwi terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, orga!!!zaţ!!; societăţ! comerch!le, regii 2utonome, ccmp2!!!Usocietăţ! !1aţ!o!!a!e S2~
im:titlltii rmh!ice t"om!lnl'<;ofi <;o~UI<;of,.;;;;,,,p. ;""["0;1\7 hm"cp "rprl,itp ""r""di .1P"",,,t,,,.i fi", ",!>pit,,;pii. "it",;", rip"",'.Il - - ~ ~~--------:r-- ---- --------, ~ ~a • ...,_.~_, _a_,-a .._, e-a_aaT--' ~_--_-- -- -----------, _a •• _~_ ---- ••

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

,.

Tudor D. Aurelian Dumitru

1.2. Soţ/soţie

Sorii N. Anca Nicoleta

1.3. Copii

Invitati

Sorii Nicolal"

I
!

I
I

Casatorie

Cadou

3.000 euro

2.000 euro

./

3



vn. Venituri al~ decl~ra!1tuiui şi ale membril<;Jr săi de familie, realizate În ultimu(an fisca! Închei~t
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor'declara inclus.iv veniturile provenite din străinătate.

1.1. Titu Iar ..
Tudor D. Aurelian Dumitru

1.2. Soţ/soţie

Sorii N. Anca Nicoleta

S.c. rnNPET SA Ploiesti.

Asociatia" Sol idaritatea
Umana", Pitesti,

Contract de munca

Contract de munca

54.573 lei

48.239 lei

1.3. Copii

I
'.., Un •• ;.''''1'[' Ă; •..•a"+;'.....•.j; .•.[•...•; •..l..Jep..e........•..Ăe.~'.e.

~. V~~II.tU. "UI.n . l.--HI(/.H>tJ. U U1. ,fI'::""U

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

i 3. :. Titu Iar
i
I

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titu Iar

/4.2. Soţ/soţie
15. Venituri din pensii
15. I. Titl!!ar

I
1_ J ~ ., . ,p ._.::>oţ/soţle
I

,
11. reni/uri din acÎivitări agricole
:-
! \). 1. Tituiar

I .

I
i
!

j
i
I
!



I '

•

•'.

6.2. Sot/sotie. ' ."

;Sediiţiulprestâţjiibie~tijl,';' ,'Yţifittll:'iii'U,.~J';
',EJt;:"kN~t;tt6f:cf~V~Î1~i':'y':i1;'.'':~~:f:iti~sif';';.;;••

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

l

f-: u ., -.. '..
i 6. r enituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

. Prezenta declaraţie constituie act pllb!ic şi răspuild potrivit legii penale pentru [J:]exactitatea sau
C2:racterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

12 ~tin'e2013

Semnătura
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