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DECLARA ŢIE DE AVERE

Su bsemnatul/Subsemnata,
de Director Divizia Sud

CNP

BERCEA I VICTOR
la CONPET S. A. PLOIESTI

, domiciliul PITESTI,

, având funcţia

., jud. Arges.

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 soţul/soţia şi copiii aflaţi în Întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona .

Corn. Poiana
Lacului,sat Galcesti
jud. Arges
Corn. Poiana Lacului,
sat Galcesti jud. Arges
Corn. Poiana Lacului,
sat Galcesti, jud.Arges

Categoria* , .

1

2

3

AilUI ' .. , .. ". " ','
d b,' d'" c;Supraţa$ao an Inl.... ,'.,' ,."

2009 1945 mp 100% Vanzare .. BerceaVictor 50%
cumparare Bercea Sorina 50%

2011 925mp 100% Vanzare .. Bercea Victor 50%
cumparare Bercea Sorina 50%

2009 2946 mp 100% Vanzare .. Bercea Victor 50%
cumparare Bercea Sorina 50%., <2

* 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

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

100%

55 mp

77.33 mp1999

2014

, . ADuFt;.< i",>...C 0. ta <:.: ; 'Mcidu.rd~e. '.. '''~p.pr~faţ!1'' .' '.. .' "~"",=.~, .dlibâiidii-ii 'arieFi'Q()b~ndjre .•
Vanzare- Bercea Victor 50%

cumparare Bercea Sorina 50%
100% Costructie in Bercea Victor 50%

regie proprie Bercea Sorina 50%

1

3

Adresasâ'u zona

PITESTI,
,. ,jud. Arges.

Corn. Poiana Lacului, sat
Galcesti jud. Arges
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~._-=========:E==-I ======* 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

. "<L NI":iî~bA~i~':1nul de f~ti!i,~~~• 1& iir~i!j!:Ji",i"Natura Marcllj,"" ~ lVIoduLde;dobll~,!Ir~~~<.', _..;.- - ..-.

Autoturism Skoda Octavia I 2005 Vanzare-cumparare

- - - -...... - -

- /
/
(
~

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 bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară
,..,'o

~?Â~ird{)bi~odirii ~••o.•..••.•••.
""ţ.VJil~~rr:i~ti='I!I!~i'. ,'o

.~ , . _ _"""'~,_. __.~/'iil

- . - "\ -

- - ) . -

/
/
"-

..

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

Natura bunului
Înstrăinat

Data
Înstrăinării

Persoailacătre cares~a'
Îristrăinat ~ .
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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.

'< : "',::->, :):'",:' , ' ,. ,,(::-,.~_:::~tW~J
SoId/valoareTipul* 'i'Valuta '.•: Deschis îiJ. anul a

3 RON 2000 Sold 24889

I RON 2003 Limita de credit 6650.
Sold 1800 (cf. extras de cont)

RON 2009 Limita de credit 11900.
Sold 2292

I RON 2001 Limita de credit 1300.
Sold 193

1 RON 2003 Limita de credit 2000.
Sold 900

RON 2009 Limita de credit 3500.
Sold 650

1 RON 2014 Sold 1286

3 RON 2014 Sold 13864

3 RON 2005 Sold 12637

RAIFFEISEN BANK.
i (card de salariu) Titular

Bercea Victor
BANCA TRANSILVANIA.-

.[(card de
credit).Titular Bercea Victor
BRD: .;(card de
credit).Titular Bercea Victor
RAIFFEISEN BAl\TJ( - .

:.(card de salariu) Titular
Bercea Sorina
BANCA TRANSIL VANI ~ ',:

(card de
credit).Titular Bercea Sarina
BANCA TRANSILVANI.

.(card de
credit). Titular Bercea Vlad Laurentiu
NN Asigurari de viata.Titular Bercea
Victor
NN Asigurari de viata. Titular Bercea
Sorina

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia.

CAR CONCORDIA,

.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.
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Emitent titluJsocietatea În caq~ persoana este
acţionar sau asociatlbeneficiar {leîniprllmut

,,< ,':","',
.::'~Tipt.il*:

'"',

--
Num'ă't detitluri/'
cota de partlC'iPi.re

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in 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.

Contracti! iil anui
,

Sca.deht la .,f • "

VlIloaf{-
.

,'Creditor
, '

, : " . ' ,/. -
CAR CONCORDIA: .- -

2014 2015 20000 Ron

'\

/
/
'-------

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.

Cine a realiZat venitul 'Sursa venitIIluÎ::' .
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.. : nu~~le, .a~~t~~~.f*:~:.'JiJt?itiFigeneratorrdi;ienit• .mcasât~~iJ<",:;
:)",'2Ji:;:<.',;,"' . ".)-:~:_';_1~:':.,;;-, .. - . '. .,'-~~~~~JJ1;;:~

l l Titul ar - ~ - -

)
l 2 Soţ/soţie - / - -

/
l 3 Cop 11 - ( - -

~

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al 11-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 completă riie ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

. Sursa veiiifului:., .ei:;, serViC~~!ifestat/Obi~ ~iîitiiH[îiuâl; .Cine a realizat venitul numeie,"adţesa ~r__,-ir17~t~~;ţ:ţ.. generator, de .venit
1. Venituri din salarii ....

CONPET SA '"1.1. Titular Bercea l Victor
Ploiesti Salariu 92906 Ron

1.2. Soţ/soţie Bercea 1 Sorina CONPETS.A. ,
Salariu 24265 RonPloiesti, Prahova

~-........
1.3. Copii - / - -

~
2. Venituri din activităţi independente ~ ..

.

2.1. Titular - ~ - -
./

2.2. Soţ/soţie /'
"--------

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor .

.

3.i. Titular - ~

/
3.2. Soţ/soţie /

l.
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4. Venituri din investiţii . ,

4.1. Titular ~ ----
/

4.2. Soţ/soţie (
----

5. Venituri din pensii
5.1. Titular ..,

/
5.2. Soţ/soţie '--- .••••••••..

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular ~

/
6.2. Soţ/soţie (

" , Sursa veiiitului:' .-"'-"

,servi~1~!:Plestat/oDi~;J l~iturll!itial ,.
Cine a realizat venitul -".'-.,

Nume;'iârts'a ( :' ';:,i'.,' , ..••. .':,:f",;ri~::,':/,,;J-
,', ".,,~ '. generator,de,vemt . ' dilcasaN/', .

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc .

.

7.1. Titular ")
7.2. Soţ/soţie /

I
7.3. Copii \.

~.

8 Venituri din alte surse ' .

8.1. Titular ~
)

8.2. Soţ/soţie /
8.3. Copii

Alocatie 567 RonBercea V. Elena Ruxandra

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

Data completării

./? ttJ~ ?et/~. i..:. o •••••
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Semnăt,llrlt

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