
l)A ".{{( 'SI JI2 tJb li
DECLARA Ţlf~ DE AVERE

Subsemnata, CHIRIAC M. CRISTIANA
Membru Consiliu de admiuistratie al

de Societatii Conpet S.A.
, având funcţia

CNP , domiciliul Bucuresti.

cunoscând prcvederile ari. 292 din Codul penal privind f}l!sulÎn dedan.ţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familia lj deţin următoarele;
•.••. '••.•. "' ti •••••••••.•..•.••.•.•. ~.k" ••.•.••..•.•.••..•.••.• '"

*' 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflati În Întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

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

---~._------------------~-- -----------~---~~- ------_ ..••.__ ._--_._-........ _._------ ...._--""', ..._-
--------------------------... ---------------- -_._------- --------- ..._-- ..._---..... ---_._--------- ..•. _ ...,,-

---------- ------------------ ----------------
'" Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) l()restier; (3) intravilan: (4) luciu de apa: (5) alte categorii de terenuri

extravilane. daca se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţioneazii. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar in cazul bunurilor în coproprietatc, cota-parte şi numt~ie coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

mostenire Chiriac Cristiana

Bucuresti,

Bucuresti,
Aparlamcm

Casa de
locuit

2000

1987

mp

400 mp mostenire ;Chiriac Valeriu 1/2
IChiriac Ortansa 112



---.--.--------------.------.----------- . . -- 1'" I 1...... ']---.----------- --......... .='--=.J "'.'_."_n._ --- J==.... ..n __ ..---m_m __
'" Categoriile indicate sunt: (1) apartament (2) ca..••ă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spatii comerciale/deproducţie,

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/soţia, copilul),
iar In cazul bunurilor in coproprietatc, şi numele coproprietari

Il. Bunuri mobile

J. AUfovebicuJeJautoturisme, tractoare, maşini :agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatricuIărli, potrivit legii

Autoturism

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

----

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bi,;uterii. obiecte de artă şi de cult, colectii de artă şi
numismatică, obiecte care fat' parte din patrimoniul cultural naţiomtl sau univcl'saJ, a CăI'OF valoareÎnsumată depăşeşte 5.000 de curo

NOTĂ:

Se Vor menţiona loale bunurile aflale în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românieila momentul declarării.

--------- .._--------_ •..._---------_._- -

----------------------------
-------------------------------

-------_.-----_._---- --------_._---- _ ..•.

---------------------------------------

------.--- ..•._---.- -••..'---- _-----
----------------------

--------_._._--- .•....._-_.""._ .....•._----_._-

---_._-------------_._------..._-*--------

--------------------------
------------------------------

-------------------------~---
lJl. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de t~uro fie(~are, şi bunuri imobile Înstrăinate Înultimele 12 luni



_._- ---_._- _._---- .•.....•. "" .._"" ..•. -"."" ...•. _. - ..----

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme (>Chiv~dente de economlslre şi
investire, indusiv carduriJe de ('r('dit, dacă valoarea însu mată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 de cu ro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În bfind sau instituţi i financiare din străinătate.

BCR-$ ,

BCR-S ~

BCR-S "-

BCR-S

BRD'

BRD

BRD~

") , .
201 1..,. IC!

..,
lei 2012L

') Euro 20!2

11.250.94

48.700.18

8.300,0

1300

16.458.31

8.000.0

12.000,0

""Categoriile indicale sunt: (1) com curent sau (il7clu"lv card).' (]) depo::il bancar sau
echivalente: (3) jimdtm' investitii sau echivalente. inclu.'iJl'jimduri privale de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele atcreme wwluifiscal anterior).

2. Plasamente, investit'ii directe şi imprumuturi awnhrte, dacă valoarea de piaţă Însumatii a tuturoracestora d'~păşe,ştc 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor dedara inclusiv investitiile şi participările În

3

""'#""' ••.._--, ••.•• _----" ••, .••..------ ••. ------ --_.- •.._-_._-----_._--
---- _ •...__ ."" _ ..•..". ..._--_ ...-- ..•...... '""

---...__ ...._-- ...~--•.__ .---_ ..•._---



"'Categoriile indicate simt' ) hârtii valoare deţinute (Iitluri de stat. certificate. obligaţiuni); (2)
acţiuni sau pârli sociale in societli(l comerciale; (3) imprumuturi acordate in nUlncpen.onal.

NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în străinfitatc.

Alte active producătoare de venituri net<\ care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: Nu este
cazul .
.............. .... .. . .... ........ '" . . ...... ...... ..... . .
...... . " .

V. Datorii

Debitt\ ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui tcrţ, bunu ri achiziţionate În sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestOrtl depăşeşt(,~5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele I1mmciare acumulate in străinătate.

~--------------_._-----~--------------- -....__ ..•._-- ..•.__ ...._-

------_ •.._--------_._------- •.•.. ---------_ ..-....-._ ....

_ ..._--.••.-_ ....",._------- ... ----_ •..----..-_.- -_.--..._---_:.. --- .•....•.. _-"'" _._ .•..._- ..•._----- .._---

------_._--_:_._- ------ •.•.._-----.- .•.._-- _---- ""'-

-.------"" •••. ..,._._ ••••-- .••• _- .,.- _._-... -------- - ••• - •••• _-_.- -- -_._-- ------ •••••• .40. . _

VI. Cadouri, selTicii sau avuntaje primite gntuit sau subvenţionate faţă de ndoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizatii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, ('redite, gnJ1lnţii, decontări de cbeltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro'"

1.1. T'itu!ar

----------- -_._._ ... -..,.,..._ •... --

1.2. Soţ/sotie
-------------------------~~--- ------------------

_._..". .•.•.._--- -------,--- ---
1.3. Copii

-_._---_._-_._---- ----,.•,"_._-----...-...- •....•.,..._------_.- ---- ---- --- ,"",--- _ ...----- --.•._--



""Se e:rcepleazâ declarare cadourile şi trataţi/le primite partea rudelor de gradull şi al IUlIa

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor
(potrivit ar!. 4J din IA.'gea or. 57l12(,03 privind Codul

NOTA:
Se vor declara indusiv veniturile provenite din

de familie. realizate În ultimul an riscal Încbeiat
cu modificările şi conlpletările ulterioare)

--~----~--------~-----~---

1.2. Sot/soţie
"",-,..---""",-~--

Chiriac C Valeriu SPEL Hklmelectrica S.k inginer 19.181 lei

504

43. !891eiservicii

- ..--"-- .••,w.__ •

AIQcatie

Copii

iriac Andrei

Ttfeni'turi din actil'illi./i
l. Tilular

Chiriac Cristiana

2.2. Sot/sotie

------------------------
3. VenitUl~idin
3.1. 'ritular

bunurilor
•.._---"" .._""'_._--_._-

Chiriac Cristiana

3.2. Sot/sotie

COr1tnKi de inchiriere

10.125

-------------_.------- -------, .., ..•...••. _---._.
Venituri din

4.1. Titular

----~---------------------------------#
4,2. Soţ/soţie

--~-------------------- -----~--~-~~----------

Venituri din
5.1. Titular

----- -•........••••.'---- ..."" ...------ ------------- - ...---'•._,- _., •...-

:;



lndemnizRtie confi;lnn
LegÎinr.263/2OI (J

Cll iriac Cristiana
5.2. Soţ/sotie

Chiriac Valeriu

6, Venituri din
6.1. Titular

agricole

lndemni.wtie eonl<)ffn nr. 263;:2O! O 20.1851ei

5.772

-_.__ ._----- ...._-- ---- _._ ....._---------_.- ...

6.2. Soţ/soţie

--------_._----- •......•.

Venituri din premii şi dlnjocurf de noroc
,. Titular

7.2. Soţ/soţie
--_ .••.....•._-----_ .•.._--,.. .•...,... _-------
7.3. Copii

--------- -- .•.._--_ ..•.._--- •....••.._- .•.._-----"'" ...--- ---_._-_ _-_ ...,'"

Venituri din alte surse
8. L Titular

Chiriac Cristiana

8 Î S . .._ .. Oţ/SOţIe

----_ .•..._ ...•..._---------- -...•"".
Copii

Venituri asimilate salariilor
pct. 2i art.94 l,ţ;gea 16 /\0/\.

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

71.650

-----_._- •...__._--

Prezenta dedanltie constituiţ~ aCI public şi răspund potrivit legii l}cn~lIe pentru hH:~xactitatea sau
caracterul incomplet al datelormenţiouate.

...... 12.06.2014 ....................•...

(,

Semnătur1a
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