
DECLARA ŢIE nE AVERE

SubsemnatuIISuhst'mnatu. Dinu D. Dragos Lucian
de Mt'mbru Consiliul de Administratie la S.C. CONPET S.A. , ;1\ ~lnd fu ncfia

CNP • domiciliul Bucuresti. r

eurwsdnd prt'\'cdcrile art 292 din Codul penal privin.d falsul În declaraţii, dedaI' pe proprlt. nispundere
că Împreună cu f~lrllilialjdeţin urnuHourele:
•. ~.,. ."" •.• ~ •• ,. • ~ • < '.' •• ,. •• , , •.••• + ••• , .< .•

'" I J Prin filmi!ie se ifl!elege sotul/sotia şi copiii afiaH Îllintreţillerea acestora.

1. Bunuri imoiJilt,

L TCf{'nuri
NOTĂ.
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tiiri.

Adresa sau ZOlUl

Bucure:;! i

Categoria*'

inlnlvilan 200} 504 m2 100%

tdde
dire

Contract
vaozare

cumparare;
Contract de
rtai voluntar

TitularulJ;

Dinu Dragos
lucian

* Categoriile indicate sun!: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte ctlll:gnrii de terenuri
extravilanc. dacă se află În circuitul civil.

*2) La Wntular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii., numele proprietarului (tilOlaruL soţul:sotiao copilul).
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

20 Cliidiri

N()'ri\:

Se vor declara inclusiv cele analcin alte ţ11ri.

Tituhuul2l
j\..fodol de
dobândire

Construit regie Ir,),. 'i") • o '
o. ' i' lrl.J ... ' r,L.Ospropne/ ,"

C d 1.1IClilO.onlract e . . __ . J

100%

Antd ..
dobândirii

I 2003
'leasa de
pOcui!

Adresa sau zoml

Bucuresti

t



-
partaj volunlar''''-~'~-_ ...---

'_.

*' Categorii indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spa(ii
produc/ie.

*2) La ""filular" se menţioneazi'i, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. s(*d/~.o(ia.copilul).
iar in cazul bunuri lor in coproprietalc, COla-parte şi numele coproprietarilor.

H. Bunuri mobile

L AUfo\'(:Jli('ule/autoturism(~, tractoare, maşini agricole, şalllpe, iahturi şi alte mijloH('t. de transport
care sunt SUPUSI;' lllmatriculării, potrivit legii

Natura

A lltOlurism

Marca

Audi ,,'\6

Anul de fabricaţie

2007

Modul de dobândire

cumpdrare

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colrrfii cit, artă şi
numismatică, ohiee'(: can' fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, :1 fiÎmr \':lIoare
ÎnsumaHi depţişeşte 5.000 de euro

NOTA:

vor menţiona toate bunurile aflale in proprietate, indiferent dacii ele se află sat) nu pe teritoriul Hormlnieila rl'lomenwl dcclan'lrii.

Descricr'c sumară A' fd Il" d' ..
"t'oarea "

,.,,,u, o a.n, tru
..:.:{ . . '"

ceasuri 2002 - 20 I2 25.000 Euroo.

.. -~'--_....,
~,-~

~-----
.._ .._-_.-

JlL Bunuri mohile.a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri inwhile Înstnliniltc Înu1tim('/{' 12 lun;

2



Natura bunului
inst ră ina t,_.. _- -'"--~~•..,,~

Data
Înstrăirulrii

IV A(~live fina uda re

f.

L Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de ~conomisirc şi investire.
indusiv cardurile (I<~credit, dacă valoarea insumati a tuturoracestof'a depăşeşte 5.100 dt~euro

Nor,A.:

St~vor declara inclusiv cele aHale În bănci sau institutii financiare din străinătate.

12671

9lQ40

Id/vuloare la zi

2011

2013

2011

Iuta Deschis in an

RONCont curent

Instituţht care administrează
şi adresa acesteia

Banca Comerciala Rornana •.

_..~,,-"'--

Banca Cornerciala Romana.

*('a/egoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card;.; (2) depu.:it bancar sau
eehivah,/jJe, (3) Ihnduri de investitii sau echivalente, inclusiv jiJnduri private de pensii sau alle sisteme cu
acumllla!~c(ye vor ({t~'r(:nteanului/iscal anterior). ,

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dat:ă valoarea de ;piaţă inSulnată a tuturor
acesforn d('p£işeşfe 5.000 de euro

NOTA:

Se vor declara inclusiv invesliţiile şi palticipările În străinătate.

Emitt'ut tifhI/s.ocietateain care persoana este
aeiof'tar sau asociat/beneficiar deim rumut

S.C. Travel SRL

Fxplorer SR L

Tipul*'

- Contract
imprumut
nr.2/

14.09.20! 1
Difcr-enta I
ramasa "
3

Va Ioa rt'~l totală la zi Î
"." ... ''''.~--~

'''- .._._0"_-----,
20.000 EUR I

_.,.",.,.,.,.-----J
I09AOO RON I
r,._,, --l



Contract de
imprumut

J 1.04.2012

*('ategoriile indicate <'juni: (1) hârtii de valoare de/inule (titluri de .v/at, cetltlicat!', oh liga/iuru) , (2)
ac/iuni S(;fU pâr/i sociale in societâti comerciale: (3) imprumuturi acordate in nume per.~Qnal.

an: AIt(, active producătourc de venituri netc.; care Însumate depăşesc echivalentul a 5,000 de euro I)e

N()T,;\:

Se vQî' declara indusiv cele aflate în străinătate.

.......... i,.•...... , ..........•.........•...•..•••.•..••..•..••...••.. " .•....••..••...•...••.•••..•.•...• , ..•...........•...... ,.... , ...

• • • - ~ •••• '. '" v • ~ •••• ,. v •. , ••••••• " -••••• " " • " ••••••• - .- •••••••• " • , •••• " ._ ,_ k " •• , •••••.• " •.••••••••• _ '" •• _ ••••••••• ,. •. , •.••• ,., -r •.•••••••••• ". • ••••• " ••• ,. ~ •••

V.I)utorii
ne(litc, ipOi<:d, garanţii emise În beneficiul unui ter~, bunuri achiziţionate

Hsemenca bunuri, dacă v<lloarca Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de

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

sistem Icasing şi alte

Creditor Contractlt inanu' Scadent la Valoare

VI, Cadouri. St~l'vjdi sau avantaje primite gratuit sau subvenţiomHe faţă Qe valoarea de piaţii. din
partea unor persollne, organizaţii, societă~i comerciale, regii autonome, compadîilsocietllţi IUlţimlule sau
instituţiipublke româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii. decontărj~e c!leltuieli, altelt, decât
celt, tllc flnga,iatorului, a ('ăror valoare individuală depăşeşte 500 de euro"

Cinc>a realizat venitul

1./. Titular

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestatJO~i
enerator de venit

V('11it li I-;ln~~

inc:ls~lt ~

.",,~~_.~.J
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Soi/soţie

Copii

de la declarare eadourile şi {rataţiile uzuale primite din partea, r de gradul I al II-lea

Vfr. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in (~Itimul an fiscaJ incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completărilc uht"rioan~)

NOTA:
Se '\'or declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

1. T~mituri din sa/arii
I .1 . Tittdar

"--'''--
Dinu D Dragos Ludan '

Dinu D Dragos Lucian

1.3. COţ1îi

Sursa :vcnitUlun
numele, aqresa

I~.C..Domo Retail S.A: Targu
SecUIesc ..
. jud. Covasna
S.C. CONPET S.A Ploiesti.

:ud. Prahova

Contract de mandat.
director general /
administrator

Contract de mandat,
administrator

Venitul anual
incasat

j"'-'~---I 14RON

851 RON

2. din activifâ{i independente

Dinu D

2.2.

Lucian
PFA Dinu Dragos Lucian,

Bucuresti
Contract consultanta

4.

4.1. Titular

din cedarca/iJ/()sinţei bunurilor

--"-'~_.
i!1l'cs/ iti i

5



inexactitatea sali

'-
I ..S.C. Fondul Proprietatea S.A.Dînu D. Dragos Lucian Bucuresti .'~ ." , ::'997 1 8 RON

, I ~.'..

.'4 r' .i "

",

"""-'-,--,-,

5, J'cniruri din pensii
O"5 1 TiWlar

.. ._,.~
"_.. -."",

5.2. So(f$oţie I
'.,

".~"-=._,

6. Venituri din aCfivitâ(i agricole
6. 1 Titular

..

-----6 '"l ,.. ,', "
).4. ,'''V'' '\'v

'_.,----

Cine realizat venitul S.rsa'ţ~: > Servicbd presta cerul i\;,'nitul anuala
Nume, generator de it r incasat"---_... _.. ---- Venituri din premii şi din jocuri de noroc

:1
Iv

j "-_..'_,7. 1 Titular
,

~~

7.2. SOi/sotie
) I~
.; I7.3. ('(lpii

"--
I

8. l'enifuri din alte .,,'lII:<;{'
'f8. I. 'rillîlar

8.1. {', ,i

\,.,'---..
....•
..•..

""---."..",,,, ,8.3. Copi'

---_."",_. --~""'''_._--_•._'' .j
y

Pn~zcnta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale
c.aractt~rol incornplct al dMelor menţion;lte.

Data completării

..J~.~..9.~.~~.~~.
Scmnăt~a

• •••••••.•.• , •••••••••• " .•.••.. ei ..••••••
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