
DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnatul, ILAŞI P. LIVIU având funcţia de Director General si membru al Consiliului de Administratie
la SC Conpet SA CNP "I)miciliul Ploieşti, " jud.
Prahova, 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.

I. Bunuri imobile

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

AnulCategoria* .
dobâridiriiAdresa sau zona

Dambovita, IL
Caragiale, Ghirdoveni

Dambovita, Razvad,
Valea Voievozilor

Dambovita, IL
Caragiale, Ghirdoveni

1,3,5

3,5

50%
1997 6140 mp 50%

2000 4999,18 mp
50%
50%

2007 400 mp 50%
50%

ILAŞI Liviu 50%
cumparare ILAŞI Monica

Cristina 50%
ILAŞI Liviu 50%

cumparare ILAŞI Monica
Cristina 50%
ILAŞI Liviu 50%

cumparare ILAŞI Monica
Cristina 50%

* 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.

50%
50%

50%
50%

83,2 mp

107,6 mp

2006

19972
ILAŞI Liviu 50%

cumparare ILAŞI Monica
Cristina 50%
ILAŞI Liviu 50%

cumparare ILAŞI Monica
Cristina 50%

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

Dambovita, IL Caragiale,
Ghirdoveni

Prahova, Ploiesti, str.

1



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

" Nafura,
Autoturism - IIaşi
L Razvan Adrian Volkswagen Jetta 2011 Cumparare 2014

..

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 României

la momentul declarării.

Bijuterii de familie din aur si argint Moştenire si achizitii in timpul
casatoriei 15.000 euro

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele 12 luni

,;",....'~a~~.~~lB~~~~J~:~tr:i,:;:;l};;~.,'~~J.~]ţti:J'~}'1I

, ţ',::mstramat';i,i.'.mstramarll;
Nu este cazul

IV. Active financiare

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.

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

CreditEurope Bank :

-I1aşi P. Liviu
IBanca Transilvania

Tlaşi Gh. Monica Cristinar~ING Asigurari de viata SA

Tipul*

Card credit

Card salariu

Asigurare
de viata

Valuta'"

lei

lei

lei

2

2012

2007

2004

Sold disponibil la 12.06.2014 _
14.576 Ron (limita credit

20.000 Ron)

16.644,89 Ron (Ia data de
12.06.2014)

7585 Ron



SC ING Asigurari de viata SA

- Asigurare
lei 2010 5421 Ronde viata

SC ING Asigurari de viata SA

I I
,\<;igurare

lei 2010 5769 Ronde viata

*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 anuluijiscal 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.
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"i, ,•.•Emif~il tţi'tlti[s.ocIetâfea.,1~ca~~:p..~.r.s.oaira":estţ::,;,. b' "~4"j" i.';' "1:NOrnă'r,detitlu:ril : ;: :.; ,.:! '.';';'~;"",;-.::" ."~;" t'" ,;,/,.,:! '~:'.' _ _, ',":~'{

nN!"'!;? ..':.2"'~ ,~F::;[Qtide])atti~ipar'ei; Valoarea:totaIă,.Ja iii"1.,~.actionatsaJJ 'a'sociaiil>eliefidat de'jrlîfjvufuut:;~.:,;,
?'I-};';;\::::';~:~'.:';:?~?I:~:::1;.t!t:,::--"'''' ":;:;:iv;~':!',':-ţ:-' '::: /.'~:'Florea Sorin

3 15.000 euro
Conpet SA (Simbol COTE)

I actiuni 40 1900lei(la 11.06.2014
_. - IIaşi P. Liviu ----... cf. BVB)Conpet SA (Simbol COTE)

J

actiuni 40 1900lei(la 11.06.2014
- naşi Gh. Monica Cristina

cf. BVB)Ampla S.A, (Simbol AMPL)
actiuni 1.800 7200,00 lei (Ia, naşi P. Liviu

11.06.2014)rAmpl~.A, (Simbol AMPL)-
actiuni 480 1920,00 lei (Ia

~,' . !Iaşi Gh. Monica Cristina 11.06.2014)Casa de Bucovina Club de Munte S. L\. (Simbol
13325,00 lei (IaBCM) ( _

! actiuni 162.500
11.06.2014). naşi P. Liviu

Casa de Bucovina Club de Munte S.A. (Simbol
3944,20 lei laBCM)- actiuni 48.100T1aşiGh. Monica Cristina 11.06.2014)

S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. 1,

1092,40 lei (Ia(Simbol BVB) _ actiuni 40fsE - naşi P. Liviu 11.06.2014)
S.c. Fondul Proprietatea S.A., (Simbol FP)

65194,47 lei (Iaactiuni 80.190I
- naşi P. Liviu 11.06.2014)

S.c. Fondul Proprietatea S.A., (Simbol FP)
73525,28 lei (Ia

r

actiuni 90.437-
11.06.2014)

! naşi Gh. Monica Cristina
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

61717,60 lei (Ia(Simbol IMP) actiuni 85.600
~

11.06.2014)naşi P. Liviu--



IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
(Simbol IMP) '-

- actiuni 99.200 71523,20 lei (Ia
Ilaşi Gh. Monica 11.06.2014)Cristina

S.N. Nuclearelectrica S.A. (Simbol SNN)

I actiuni 300 2403,00 lei (Ia
'--- Tlaşi P. Liviu 11.06.2014)

*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.

Banca Transilvania

Unicredit Tiriac Bank

CreditEurope Bank card credit -Ilaşi P.
Liviu

2006

2007

2012

2016

2021

8239,76 euro (sold la data
de 30.04.2014 - 5.530,01

euro)
60.000 euro (sold la data

de 04.06.2014 - 34.827,45
euro)

5424 Ron
(limita credit 20.000 Ron)

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*

Cine'a realizat venitul

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

Sursa ~enitului:"l,;~' ,i. SefviciUl])iestatlObi~ctîllitrJ';'
numele, adresa .... eil"e'rator de ~enit.:::' .
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al Il-lea

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Sursa venitului:' ;'",

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCine a realizat venitul
.' ..

"
nuniele,adresa ' 'generator de,venit ' ,: Încasat .'

i. Venituri din salarii
1.1. Titular

ILAŞI P.LIVIU CONPET SA Ploiesti, . 1 remuneratie in baza
contractului de mandat 67.841 leijud. Prahova
Director General

CONPET SA Ploiesti, 1
remuneratie membru CA 521 lei,jud. Prahova---

CONPET SA Ploiesti, premiul anual pentru anul
2008 cf sentinta 154.779 lei..iud. Prahova
judecatoreasca

1.2. Soţ/soţie

SNGN ROMGAZ SA Medias,
ILAŞI GH. MONICA CRISTINA jud. Sibiu salariu 59.550 lei

1.3. Copii
ILAŞI L. MILENA IOANA alocatie 504 lei
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

-
2.2. Soţ/soţie

-
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

-
3.2. Soţ/soţie

-
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

ILAŞI P. LIVIU SC CONPET SA Ploiesti, str. Dividende pentru 2012
104,41 leijud. Prahova incasate in 2013

SSIF Broker SA
Ploiesti,

Tranzactii bursiere 1645 leiI
,jud. Prahova

4.2. Soţ/soţie
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J

SSIF Broker SA
Ploiesti, (

ILAŞI GH. MONICA CRISTINA _o.
Tranzactii bursiere 1758 lei

I jud. Prahova 15. Venituri din pensii
5.1. Titular

-
5.2. Soţ/soţie

-
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

-
6.2. Soţ/soţie

-

Cine,a
::;!':.':::''''''','.,'.: 0',''- -Sursa veniiulllI: ..:;Y''c''';J::,/;. ,SerViciul'prestat/oiji~ctu,l' Venitufanual' .,realizat venitul" ,, . •• . "-,'. " .: !,~:',.,', . ,. ,: .'•.;flf- '

. ', .,L/;'~., "i':' '>,/::,'~' .,' :-", f, ,r.~,:, ,", "':' ••, ;,,':~;'"I • ' ,•..•.r. '0"", ',' ~ .' ...... o', •••••', ... ' :\ <~ .>\; ,il':",':'.' " ':,;:,,~<;..:~;:~;J.", ~ ~... "Nume;~,âdre~â;';~<;,;,.'.,'.',:":".'.deneraJotd'eyeIiJt,,~ " ţ";'fi :încasat""'I"
~,. '''i') .-' , , '_ .:.Ii '- •7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

7.1. Titular
-

7.2. Soţ/soţie
-

7.3. Copii
-

8. Venituri din alte surse
•.... .:8.1. Titular

-
8.2. Soţ/soţie

-
8.3. Copii

SC ING Asigurari de viata SA
:ILAŞI L.RAZ VAN ADRIAN - Asigurare Academica 2039 lei,Bucuresti,

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

Data completării

.......L~:;.~.ţ.~..~.~.(tt-
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