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, I)ECLARAŢfEDE AVERE

Subsemna'tul, _N~A_F_T_A_L_I~,D_an_I_'e_I_A_d_r_ia_n _
de Membru CA. pana la data de 16.9.13 la S.c. Conpei S.A. Ploiesti S.A.

, având funcţia

CNP ,.domiciliul Tg-Mures,

cunoscând prevederile art. 292 din Coduf 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,

I. Bunuri imobile

1. Tere'nuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

Nu este cazul

* Categoriile indicate sunt; (1) agricol; (2) forestier; (3) irlt,avilâiî; (4) luciu de apă; (5) aite 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,
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*'.Categoriile indicate sunt: (l). apartament; (2) casă de l~cuit;. (3)' casă d~ vacanţă; (4) 'spaţii co~erc'iale/d'e' ..
.producţie; .' .' ..... . '.

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

.. n. Bunuri mobile
1. Autoveliicule/autoturisme, tractoare, maşini agric<;Jle,şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii .

•
2~ Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obie<;te de artă şi de cult, colecţii de artă şi

numismatidi,. 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.

Nu este cazul

n:L Bi.mlLlcÎ mohil~, 2 Cih-Qf va!(}aredepfrşeşte 3.(}()O de curo fiecare, şi tiHHiiri imbbiie Înstrăinate in
!.!!Wmele 12 luni

.. ' -.I'-J3tura hunulrri I Data, -1 Persoana către care s-~ ~. Forma I
.. ' -.' .r '., VaioareaÎnstrăinat

.,
I Înstrăinădi. Înstrăinării Înst,"ăinat ,' .

. Nu este cazul
.'.

.
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.IV. Activdinanciate ...

. 1. Cont~ri şi depozite. bancare; fonduri de investiţii, forme echivalente de' economii;ire şi 'investire,
, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumaţă a tuturor acestora depăşeşte.5.000.de euro

N.OTĂ.:". .
Se vor declara in~lusiv cele .aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.

""~';~:Ilistitiîţia'e~re'adiiiinistn;ază'\"i:f '}.,:~ip~~ji~~'~~(':~ ,,:t~"'''::':' .• :.:.:~ {~,' '::,-',~',::::~.~-~~'~;~:'ti '::""~{, :'_:~'., ,- :,::. (,;,";;~i;:'J""~';r'1", o",?; o:'.' !~1~j.,~L!1'!rl~~:'[!:'ş(ădfe.s~;aceSt~iiJ..~;t;b.;')' l:{i~~iI,~S~~a;'Descliisîn:anuI. ",',:",.Sold/vaioare-la ZI.. .'~:~>/f~:~>~:r'">J;, ~~':. . 'E'_:~,:,:,' -". :~1:,-i~~~':'--'''~_2~'t_'~ţ~:~',;L/ -:~'t-:(:{0~'__~:~7;j:.~:_~:_:~~_...:'" .':..::~.
Rai ffei sen Bank ---

I RON 2007 4.241~
- ,IRaiffeisen Bank --

I EUR 2007 20-'- .-ţaiffo"en Bank -
1 USD 2007 7.383

,--~~.
Raiffeisen Bank -

I GBP 2013 I.195
IRaiffeisen

-
Bank -

2 EUR 2013 ~5.380. -- -- --
,

--IRaiffeisen Asset Management -
3 RON 2009 ,

99.612.iRaiffeis~n Asset Management -
3 EUR 2010 11.299I

Rai ffei sen Acumulare 3 RON 2008 816
Fonduri de Investitii Franklin
Templeton si actiuni Franklin 3 USD 2012 20.861R" nl1rl"'PC (]:H;'N.T T")

RON 2011

*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).
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, '2. Plasamente, investiţii ăirecte şi Împrumuturi. acordaţe, dacă valoarea ,de piaţă Însumată a tuturor' '
âcestor~' depăşeşte 5.000 de euro ". .' . ' .

NOTĂ:
Se vor declara inClusiv investiţiile şi participările'În străinătate,
.' . . ~

1~:.',,~~iMi:~~~I:~;:~t~:;::nî:~~~r~::ţ~6~j~~,~t~"!;
t,"., " +, ""~

"
"'N,'" :""tl'ti+J, ••Y', ',.,'~t~,,/~-~:'~',"'l?:~,:~:'_-~_.t:'t:'::"'_: :~' ::(, :.: ,~~::::.\. 'if.

.i}-t Tip uf* , ,;;:'-!11~,~,-:-~;,~~~~~,:! Văloareă' totală lăzi;'1:: " . .', .". cota de participare ;S';:L;':;"-.~'::::~::":'\:,r~.:;:':"_j;~?,>,:.,~'>~'::::~;,:i.{{ ~~;: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 nume personal.

,3. Alte active producătoare de venituri Dete, care insumlllte depăşe1lc eduivalenti.ll 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 est~ cazul
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. Vt Cadouri,. serVici,i. sa'u a~antaje primite gratuit sau subvenţioţlate .faţă 'deyaloarea de piaţă, di.n
partea unor. persoane, organizaţii; societăţi .comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale' sau
inştituţii .pub~ice româneşti.sau străine, inclusiv burse, credite, -garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*.' .

..
. . Sursa venitului: Serviciul. prestat!.O!'iectu[ Venitu!anualCine a realizat venitul

. numele, adresa pemirator de.v(mit .Jt. ,> +,. , ,'''' . .' . mC2Sll. .. .

1.1. Titular Nu este cazul

1.2. Soţ/soţie Nu este cazul
.

.

1.3. Copii Nu este cazul
. .

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile pmvenite din străinătate.

.... '."C" 0'.':\'.' .}..... t ..........•...:t.:.•I\..LZ~: ,II!'..'.'.'. ' S.ur.s..u"..enitul '.u.i:.'.'.' ." ".,.,,; S..erv.i.ci.u..1.pres.'. tat/. 0., bl.'ee..'.tUl "Nenitidanuar: .
••• o 'Ine a rea Iza ,veni u ., ..ce" .,.. ,.o.c .. '.. .. ".'." •.'J' ••........•••. "., ..•• ; •... ,.. •.• ~ .. , .• ,. ''', •

";,.:, ~.,'~.~~.' .0:. .•• _.•••. ;_.::.: ~. _o, ," .,c_.~~.o_.' :-<;,,' " -'_ ..,' .. ~- . ;. -:~'- numele, adresa~. o,' i.l":,:; ... -, ." ~- '--'.,,'-s;EeneratQr de ven!f ".':--~~: .;.:îJi_câ:s~f:::'.__"-
1. Venituri din salarii

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

Franklin Templeton Investment
Management Ltd. UK, Suc. Analist Financiar

Bucuresti

Nu este cazul
.

Nu este cazul

.

Cf. Fisei fisc~!e

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

I
I

li? "()t/~r.t;e
-._0 W J' """-'J~

3. Venituri din eedareafolosin/ei ln!nuriloi'
3.1. Titular

.

3.2. Soţ/soţie

Nu este cazul

~-.Jueste cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
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. " .. •4. Venituri din investiţii.
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 activităţi agricole
. . .. ..... . '"

.

6.1. Titular Nu este cazul

6.2. Soţ/soţie Nu este cazul

o" ••o., fIl~!~;'iiE~~~~~~~~/~l=iJ~li1~i~~;t;..Ş~~~Si#Ic."P.t:ti~\~ldf~~~I~~if,i!~!~"a~4~!;:~ne;a.
. .... ... ..... ;..,:.,' ~;';S,;'generâtor.•deven .. ÎlÎcasa6<fu\~~

7. Venituri din prernii şi din jocuri denoroc " ..< '.'
,

. ..... . .

7.1. Titular Nu este cazul
.

7.2. Soţ/soţie Nu este cazul

7.3. Copii Nu este cazul
.

8. Venituri din alte
.

surse . . . .

8.1 Titular Nu este cazul

8.2. Soţ/soţie Nu este cazul

8.3. Copii Nu este cazul

f'rezenfa oeclaraţie constituie act publiC ŞI răspund potrivit legii penale pen'trl.l, inexactitatea sau
canict~nd incomplet al datelor menţionate.

Data completării

11 octomb!"ie 2013
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