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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul Dinu D. Dragos Lucian
de Membru Consiliu Administratie la CONPET S.A.

, având funcţia

CNP , domiciliul Bucuresti, .

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.

Bucuresti ,
intravilan 2001 504m2 100% cumparare;

contract de
arta' voluntar

Dinu D.Dragos
Lucian

* 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 coproprietariloL

2. Clădiri

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

Bucuresti.

18.05.2015

,
., Casa de 2003

)ocui_t _
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partaj voluntar

.----..
~
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* 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

Nu este cazul

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 5.000de euro

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

la momentul declarării.

Ceasuri 2002 - 2012 25000 Euro

----ill.--Bunuri-mobile,a~4r~r-valoar~-depăşeşte--J'OOO-de-~uro-ireeare,_şi-bunuri-imobile-Înst1'ăinate--în-
ultimele 12 luni
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Autovehicul Audi A6

IV. Active financiare

11.2014 Sabareanu Cristian Marius Contract de
vanzare /11. 2014 8000 EURO

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.

Depozit RON 2011 242685bancar

Banca Comerciala Romana, .
Cont curent EUR 2011 67

Banca Comerciala Romana, .
Cont curent RON 2011 5323

_.-.--

*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 anului fiscal 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.

S.C. Anchor Travel SRL , Bucuresti . , Contract de
imPJJllnut
m2/09.
2011
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S.C. Delta Explorer SRL, Bucuresti, : Diferenta

ramasa lO7000RONcontract de
imprumut

S.C. Delta- Explorer SRL , Bucuresti , 17 parti sociale in

actiuni valoare de 170 RON ( 2890RON17% din capitalul
social-)

A&D Pharma Holdings NV , Delft, The 5051031(valoareala
Netherl~n<1< .. -

actiuni 4454600 momentul delistarii
-_.- - --- companiei / 20 II )

S.C Fonnul Proprietatea S.A., Bucuresti , actiuni 848417 750000 RON( ziua

-- bursiera 18.05.2015 )
Fondul de investitii Erste Bond Flexible Romania ( Unitati de 5666,67 62017 EUR (Ia
euro ), Bucuresti fond 18.05.2015 )
OMV Petrom S.A. , Bucuresti, .

actiuni 771300 293634 RON (ziua
! bursiera 18.05.2015)- ._. - - -
Dinu Dragos Consultanta SRL , Bucuresti ; , 20 parti sociale a lO, 200RON- actiuni RON ( 100% din

capitalul social )
.

('

::>

-------
*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:
..........................................................................................................................................
...... nu este cazul .

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.

Nu este cazul
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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

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

*Se exeeptează de la declarare eadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul] şi al Il-lea.

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate .

.i....v~rliiiJf~Jliii;f'£latiî[t:~J!\\itt".~(~;;~.
1.1. Titular

Dinu D Dragos Lucian

Dinu D Dragos Lucian

1.2.Sot / sotie
1,3. Copii

S.C. Dinu DraJ!os Consultanta
SRL,

CONPET S.A , Ploiesti,

Nu este cazul
Nu este cazul

Contract de mandat

Contract de mandat,
administrator

351652 RON

70211 RON

--~ ~.;:'.,!?~~#,tk)~:fţi~/,C{q((rkqji.:.i¥~p~iifl~.~li1i(::.~~~;:ţ~~.~-;:~/Sţi~~~ţ4~~~::~:;~i;,~~~.::~it(~'.'~:~lţi~~';J~~li;;~J:~.~~:t~'~~~~;~',:;~~i.::il~~;.:.;~-_~~E7f~;1~~~
2.1. Titular
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Dinu Dragos Lucian PFA Dinu Drwo< Lucian.
Bucuresti , . Contracte consultanta 92203 RON

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular Nu este cazul

3.2. Soţ/soţie Nu este cazul

4.1. Titular

Dinu D. Dragos Lucian
S.C. Fondul Proprietatea S.A,
Bucuresti . Tranzactii bursiere 120903 RON

Dinu D Dragos Lucian
Societatea Nationala Ţmnsg-az
S.A. , Medias ,

, ,jud Sibiu
Banca Comerc'ala Romana,

Tranzactii bursiere 63977RON

Dinu D Dragos Lucian

.2. Sot / sotie
5/)J7~.iJiti1i:idinPţnsii~;~;.
5.1. Titular Nu este cazul

Dobanda depozit bancar 4890RON

5.2. Soţ/soţie Nu este cazul

7.2. Soţ/soţie Nu este cazul

Nu este cazul

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

J.~Jl:iniiij~~;~m'pfi/rltl~~idt#lgc¥fi'4~rnqHod;g;:i1
7.1. Titular Nu este cazul

7.3. Copii Nu este cazul

&J:':~Î1îil<fiÎiin.âltb j~rsi?]'"~;~."$1'~':';~"';;Sc;'~':~~i;;~jf;;.'
8.1. Titular Nu este cazul
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8.2. Soţ/soţie Nu este cazul 7
/"

8.3. Copii Nu este cazul /
<--

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

Data completării
18.05.2015
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'Semnătura
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