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DECLARA ŢIE DE AVERE

NAF! ALI Daniel Adrian
la S.c. Conpet S.A. Ploiesti

Subsemna tul/Su bsemna ta,
de Membru C.A.

CNP , domiciliul Tg-Mures. _

, avâiId funcţia

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 acestom.

1. Bunuri imobile

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

'.•":'Aîruf "
..d~bâlldiiii,'

"<Mi:ldulde,
F"Jgbâti'dif{.: '.

'.'..
"Tittil:iţU]l),"

"' - "c ~ "_ .• "~ . :,.

* Categoriile ijjdicate sunt: (1) agdcoi; (2) Îorestier; (3) intravilan; (4) Îuciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilnne, dacă se âf1ă in 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.

,

1.

Adresa sau zona Categaria* Anul' I Cota- Modul de
Titularuf)ci b~ d" "' Suprafata parte I d hA d',o an IfI! • o~all fre-,-

I I
i TG.I'viURES, l 2004 76 MP !/l Cun1parare Naftali DanielA.

I I I
I I I I I i
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',' C?tegoriile indicate sunt: (1) apartainent; (2) casă de Ioctlit; (3) casă de vacanţa; (4) spaţii comerciale/de
producţie. . .

*2) La 'Titular" 'Se me,nţionează, în cazul bunurilor proprii, nUp1ele 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, ianturi şi alte mijloace de transport
care sunt Supuse Înmatriculării, potrivit legii

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 Românieila momentul declarării.

Ir-c-.~,-c-.-c-,,~,-"'--~--~~~"""-~~---r~_-",-c- ..=-__ -~~===-__ ~ ~__ -_~,'"."'"--.,,..,_~
r'> :"llescHeteslinlatJ'iAnuI dâb~nJirH'

.-~- .. , . .. .. ',,, "
_ .. --:- - '\0';-' •..

'" .. ,- ','
-'"-- -"-- ,." co -- .. ":. .".,'-c.,'';

"
~- .. :".~- ,,-:-.-- ,.

. ..
.--

Nu es te caz ti1

I

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.0aa de euro fiecare, şi bunul"Î imobile Înstrăinate ÎniItime!e 12 luni

Natura bunului
Înstrăinat

I Data
I Înstrăinării
I I

II

Persoana d(tre care s-a
Înstrăinat

Forma
Îf!~tr£ină:.H Valoarea
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IV. Active finânciare

, .
, 1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form'e echival,ente de economisrre şi investir~,

incIusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată li tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau institutii financia:redin străinătate.. .

2012

201 I

Instituţia care administrează . .. .

TipuI* .. 1 .. Valuta Deschis În annl SoId/valoare lazi- şi adresa acesteia ..
" .

.' .. ' . '. . .... .. 0"- .,..... . " ....., .. '.' . ..' .Raiffeisen Bank - .- 1 RON 2007 7.063,

~m~,,";'B:nk ...
_.

I EUR 2007 20
Raiffeisen Bank -

.

1 USD 2007 7.383
faiffeisPIl R;nk -

1_.
2 EUR 2013 35.227

~iffeisen Asset IYi';ageme'~t-- --
3 RON 2009 86.231I,

~~iffeis~nAsset M~nagement - ,
" EUR 2010 11.166.),

.'

Raiffeisen Acumulare " RON 2008 774.)

.Lloyds TSB Bank,
" 2 GBP 2008 1.190

~1~Yd~ TSB Bank, 25 , l GBP 2008 22- . -- - ..I~ . . I , II::.onau,n.ae l~ves.t1tl:~ranJ(~~n

.. ----I'--{-I.--R-U-~--.:- _1'
. 1 t:JlJpJt:lOn SI aC[JuI1l J:<ranKlll1 ~

Resources (BEN:US)
ING Bank N.V.L .

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului jiscal anteriOl;).
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'2. Plasamente, inves.tiţii directe şi imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă 'Însumată a tuturor.
acestora depăşeşte 5.000 de euro . ,

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.

.. .Emitent titlu/societatea În care persoana este .

Număr de titluri! . '.. ' . .

......, acţionar sau asociat/beneficiar de Împrumut .' '.TipuJ*
cota departicipare : Valoarea totală lazi

.. ., ... ,... .Nu este cazul

..

*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 numepersonal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de .euro pean: 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 valcarea Însrrillată a tuturor ace2tara depăşeşte 5.00a de eurG

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

.
,

,

Contrartat îu an!!! I ICreditor
Scadent Ia \lalaare

,

"
,

.
"

Nu este cazul

I I
I------------------,----------,---------~------------o

---------~----~----~--- I
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje" prim"ite gratu"it sau subvenţionate faţă de ~'aloarea de piaţă, diIi

partea una,:' persoane, organizaţii, societăţi c-omer'ciale, regii autonome, companii/spcietăţ! naţionale sau
instituţii publice româneşti sau'străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale a'ngajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat ,renitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualn.umele, adresa generator de venit
. " încasatJ.l. Titular Nu este cazul

] .2. Soţ/soţie Nu este cazul

,

] .3. Copii Nu este cazul

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al ll-lea

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

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

I
i

""~

I

Servi:iuI"'prestat/Obiectul"
(Jeneratorde venit """ "

Nu este cazul

1'.1anagelTIent Ltd. LTK, Suc.
R

1.1. Titular
i

. VcnÎÎuri din eedareafolosinţei bUl71ll'iior

I
I
I

.1. Titular

11""I •.•~,.,i-. ,...:..--~~~-~!~'-~:..:
,

1.2. Soţ/soţie
Nu este cazui

1.3. Copii
Nu este cazu]

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

Nu este cazul

~.2. Soţ/soţie
Nu este cazul II I I

I
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4. Veliitur{ din il71:estiJii
4.1 ..Titular Nu este cazul

4.2. Soţ/soţie Nu este cazul

5. Venituri din pensii

5.1. Titular Nu este cazul

5.2. Soţ/soţie 'Nu este cazul
.

6. Venituri din activităJi agricole .
6: 1. Titular

.. ' .. ' .

'. .

Nu este cazul
." .

6.2. Soţ/soţie Nu este cazul

.....• " "'Sursavenitului: ." S .. I ftlb .. tIV.tf ...• j
·Cine a reaIiiatvenitul .'.I ...•.. l\.T • d •...........' emcm presao !eCu .en~u anua

••. 0e:' ,... ............•. : nume, a resa'::generatorăevenit >: Îricas.at .
7,'TT "t' . .'d' '. '" d' '. . J .. '.' ..' . .' .. '.
. ..yel11Ur/1I1premn ŞI .II1Jocunuenoroc,--,,-- '. ..' '. .' '. .
7.1. Titular Nu este cazul

7.2. Soţ/soţie Nu este cazul

!
I

I
:

I

!
Nu este cazul7.3. Copii

.i i8. Venitw;i din alte surse . .
' .

.
-8.1. Titular Nu este cazul

8.2. Soţ/soţie Nu este cazul

8.3. Copii Nu este cazul
I

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

D2ta compietării
Semnătura
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