
DECLARAŢIE DE AV[RE (ANUALA)

Subsemnatul DUMITRU GIt STELIAN având funcţia de Sef Formatie specializata Te!ecomunicMii
incepand cu 02.06.2014 la SC CO!lpet SA CNP : , domiciliul Ploieşti,

jud. })rahova, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul :in decblraţii,
dedar pc proprie răspund(,re că împreună cu familia li deţin următoarele:

* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În întreţinerea acestora.

J. Bunuri imobile

1.T(lren ilri
NOTA:

VOI' declara inclusiv în alte ţări.

Il GORGOrA,
JUD. PRA.JIOVA intravilan mostenire

* Categoriile indicate sun1: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilanc. dacă se află în circuitul civil,

La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
laI' cazul bunurilor în coproprietale, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ;
Se VOI' declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

mostenire Dumitru Stelian

cumpawrc
50~~
50%

100%

78mp1999Apa!tament
jud. Prahova

Com. Gorgota,jud. Prahova

* Categoriile indicate sunt; casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.

'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
bunurilor în cota-parte şi numele coproprietarilor.

H. Bunuri mobile
L AutovchÎCuk/flutoturisn1(~, trî1cto~H'C,maşini agricole, şa!ul)c, ianturi şi alte mijloace de transport

ca re sunt supuse. i'nmatricuIării, potrivit l(~gii
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A utaturisrn Dacia i310 1983 Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijute.rii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na(ional sau universal, a căror valoare
Îmmmată depăşeşte 5.000 de euro

Nocr:\:
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile ÎnstrăÎlulte tn
ultimele 12 hmi

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
indusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din străinătate.

indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente
de investiţii ,sau echivalente, inclusiv fonduri

anului.fiscal anteri01:},

card); (2) depozit bancar sau
sau alte sisteme cu

2. Plas:unentc, investiţii directe şi imprumuturi acordate, dacă vaiOlu'ca de piaţăînsumată Il tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara indusiv investiţiile şi participările in strilin,ătate
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indicate sunt: ( hânii de valoare deţinute (titluri de stat, ceF'iijicate, obligaţiuni]; (2)
acţiuni sau ptir{i sociale in societiJli comerciale; (3) imprumuturi acordate in numepen'wnal.

3. Alte active producătoilrc de vcnituri uete, care Îusumilte depăşesc echh'}îIentul a 5.000 de euro pe
an: -----------
•. " " • , • " •.•••.••.•.• " •.•••• ..- ..- •. ~ • " •••••.••••• - .••• ' " " ••.•.• " , " .••• • " ..- .' • '•.•.•••••.• O'" '" ••• -•••••••.• ;, -•.• " .' .- ..- > .• ..- ••••.•.•.• o' .' .•.•.•••••.•.•.••••..••.•.••.•.•••••.•.•.• " .•• " .••.•. _•• _ ._ ••.•.•.••.••.••• _ ••. 0 .•.•.•

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

NOTA:
vor declara inclusiv cele anate În străinătate.

• " ••.•..••• ''' ••••••••.••• '.. .." ••• '..................................... • .••.•.•• ,." ••.• '" .• -••.•••. " •.•••• ~, ><- ~ ~ >' ~ ••• ' " .' ';" .' • '" .,' ><- •• ' .' ", .- •• ' , , , >< ••• ' .' .' •. ;-.- .-.- '" •••• ><- .' •• ' .' • " •••• ><- •• x' "" • " .;., •••• , ••• '.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui tert, bUfluriachiziţionate În sistem leasing şi nlte

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

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

credit Consume!' Fimmcing IFJ
SA 2011 2017 56,000 RON

Banca Transilvania

Raifleiscn Bank (overdraft)

Raiffeisen BanI<(overdraft)
SC Unicredit COllsurner Financing IFN

2007
2011

2014

2014

2017

2016

47.000 RON

10.000 RON

5,000 RON

4,096 RON

VI. Cadouri, sen'icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţiomitc faţă de vaJo}wca de piaţi, din
pilrtea unor persoane, organizatii, soc.ietăţÎ comerciale, regii autouOlne, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau stdine,iudusiv burse,c.'cdite, gilrlmţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ilie angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

I ,1, Titular

l ,2, Soţ/soţie
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l Copii

lrata/file al/J-lea

vn. Venituri ale dedarantului şi ale membrilor săi de familie, realizateînultimul.ul1 fiscaLincbciat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completă riie ulterioare)

NOT:\:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

41500.leÎsalariu

U GH. STI:I.JAN

Copii

L Titular

12. Soţ/soţie

DUMITRU D. GrCA



Venituri din
6, 1, 'ritular

6,2. Sot/soţie

Prezenta declarnţ:ie constituie ~lct public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactiiatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

n oC,', 20!~l,!.
.' ••.••.•••• ~, 4 '4 '"' .•••..••.••.••.•.•• f.' ::,'li> •• 'OI ..•••••• '" •• Ii>
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