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DECLARAŢIE DE AVERE (ANUALA)

, având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, NICULAE A DANIEL
DIRECTOR DEPARTAMENT
PROTECTIA

de INFRASTRUCTURILOR CRITICE la SC CONPET SA

CNP , domiciliul SAT POPESTI,COMUNA BRAZI,
PRAHOVA

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

* 1) Prin familie se înţelege soţuVsoţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

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

PITESTI
,STR' INTRAVILAN 2004 368 MP 50%

,ARGES

SAT
COSESTI,COMUNA INTRAVILAN 2004 488 MP 100%
COSESTI,ARGES

------------------------- ------------------

NICULAEA
CONTRACT DANIEL 50%
VANZARE NICULAE

ELENA
CUMPARARE GABRIELA50

%
NICULAE

CONTRACT ANDA
VANZARE ILEAN50%

CUMPARARE IONESCU
MIHAELA50%

CONTRACT NICULAE
VANZARE ANDA

CUMPARARE ILEANAI00%

~t~<,/.;::1Vt~~#l.d~f:)
t.tc":,;; do'ban .

50%1019 MP2004INTRAVILAN

SAT POPESTI,COM
BRAZI,STR

,PRAHOVA

* 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 bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

, ,'.'

NICULAE
CONSTRUCT DANIEL 1/2

IE NICULAE
ELENA
GABRIELA1/2

CONTRAT NICULAE
VANZARE ANDA
CUMPARAR ~EANAln

IONESCU
E MIHAELA 1/2

CONSTRUCT NICULAE
ANDA

IE ILEANA 100%

1/2

1/2

100%95,14

424MP

284 MP

2007

;':"....•~1"~~~~~l!¥:~~âr;[ft;;::~!t~~~~~.~~fll~t~~~1£"I;~~~ft~~1~Iit~:,.
SAT POPESTI,COMUNA
BRAZI,STR -
, ,uRAHOVA(CERTIFICA

IT DE URBANISM NR CASA DE
. ,IN SCOPUL
INTRARII IN LEGALITATE LOCUIT
CONSTRUCTIE LOCUINTA
P+ lE+MANSARDA,BRANS
AMENTE)
PITESTI"

"ARGES CASA DE
LOCUIT 2004

SAT COSESTI,COMUNA
CASA DECOSESTI,ARGES
VACANTA 2013

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

producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

AUTOTURISM

AUTOTURISM

AUTOTURISM

TICO-DAEWOO

RENAULT CLIO

WOLKWAGEN
TOUAREG

1

1

1

2000

2002

2008

VANZARE CUMPARARE

VANZARE CUMPARARE

VANZARE CUMPARARE

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căr~ valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
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NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

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

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, 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.
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

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 participările În străinătate.

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în 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
an: ------------

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

v. Datorii

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.

PIR VU CONSTANTIN
CONTRACT IMPRUMUT

GARANTAT CU
IPOTECA

BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE SA

2008

2006

18.01.2014 (NEACHITAT
,SE VA PRELUNGI)

10.07.2016

80.000 LEI

10.000EURO
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• BANCA COMERCIALA
2006 06.07.2016ROMANA SA 35.175LEI

UNICREDIT TIRIAC
2008 30.07.2020BANK 11.570 EURO

BANCA TIRIAC 2005 2010 5000 EURO
PlREUSBANK 2006 2016 7000 EURO

BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE SAC

2008 07.03.2018 35000 LEINICULAE A DANIEL
CO-IMPRUMUTAT)

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor 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 individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

-*Se exeeptează de la declarare eadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

v

'l-estatIObieetul~Venitul anual,

5

Surşa venituIUi:-,_Cine a, realiZat. venitul-'
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Venituri din "saldrii ..
1.

. '
-.. '. . " .

SC MONTPLAST
l l Titular NICULAE A SRL,PLOIESTI,STR

SALARIU 845l LEIDANIEL

JUD PRAHOVA----------------- ----------------------------- -- -l .2. Soţ/soţie - - ---------------------- - - -l .3 Copii - - ----------------------------------- - - -.? .:l' . .'+~' ':"1':'1, • '," •. ,'1 :, .. :." • " .~,";T "~' ../. •,,.r •.•. "":"';"" . '';£', ":.:."'JoIo, ,', .i'}~.i:£);.~~,..!:~\.:,'f~!..".", "':';i:.""';?",' .,:" ..•.,.!;,." '-.,',u: .••. ."S., . ,,'ee".::';' ;I,~:f" i,."
'1':1;;"",'

2. l Titular - - -
- - -2.2. Soţ/soţie - - -
- - -.~):.fţt,ţ~1l~~ifrt~~1ţ¥~~n:~J:pl~~i~j~~~"ţ~~y/2itfJf,f:i.i;:(;.)~~t;f~::1~ti'ţ{;'t..'::*~~ ..':....... 'f('" ':; /'!1;.""::,': i~,;::~:tji~'r:Jt".;",,'},\:<?::"

3. l Titular - - -
- - -3.2. Soţ/soţie

--PITESTI, ..
CHIRII IMOBIL CU CTRNICULAE 1ANDA ILEANA -

13200 EURO"RGES/ IMOBIL DE INCHIRIERE
:~J.ttt~~:iţlJ~i'{ji~':i.iJft~~trlJi1~ "'K";:,~''"';~''''?,;~,~~:~~i::;;,,',:y ,.""pc,:", -'''~',>,,~,~!''/';",'. ." ..

• ~,~Ptl,_ .'. ,;_',.. _ ,.~ .'",:::,;~H:"" ,,,/>.,:,4. l Titular - - -
- - -4.2. Soţ/soţie - - -
- - -~;;Ţi~hţ't~~~'.4iijJf/în~r.i'~~ţ~-~i;t''' ...";L:.tt;."~,,,,:.

.. ,'" ~.f,~,t .. ,:,' •.:Jl.'.r:P:fu't'" ;;:"[~)\..(;,ţ;,,j,:t. ."..0";"..,,': '::'."l. :¥-:Ff';' i::".;",' "/ ,,''':: ,'!." ,,.' •.••• ,..o',i'. ,;,. . " ... ..5. l Titular - - -
- - -5.2. Soţ/soţie - - --
- - -V~nîţurj ,(Jir;zactiVităţi:agr;ico1e,ii ;<0"" ",,{,:,/,:, ...•.. ;." '.' ... ", "",i,' .;....•• '.'.f:. ",'; .i .<;: :r' F',.

6. '(,";" : .,.'> ..... ' ... r'.' .•..,:i.,:.
,,',

,{, ',;.,,';'.:'::', •...... ;". ,
"

.'6. l Titular - - -
- - -6.2. Soţ/soţie - - -- - -"'f '.- ";)'"

.',.' .':.' .". ' ."0 " ..
';"Sutsâ:.venit'uInî:' '. ','

Servic.~ufprţst~tL9~i;ctllr 'VenitlllâJ:lualţhi~ ....

:'
a tţ~ţizat veni~l

Nume,adresa' ::(' ::;";~,A,:;,:'i/;';';:""~,:~,.:;':i ',':': ",;:,,'>
.... ,~. "

; .. 'ienerator de venit, ".. •.... i. Incasat.•.'," ."" ..~ .''''''- .l1;

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

--

/



NICULAE A DANIEL

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

SCMAXBET
SRL,BUCURESTI ,STR TOMBOLA 2925 LEI

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

NICULAE D STEFAN DANIEL BUGETUL DE STAT ALOCATIE 504LEI

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

Data completării
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