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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata GHEORGHE GH. ROXANA-ELENA având funcţia de membru al Consiliului de
, I I

Administrătie la S.c. CONPET S.A., CNP', domidliul in Campma, jud. Prahova, I

. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În

declaraţii, declar pe propria 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.

I
Corn. Poiana
Campina, jud. PH,

Corn. Poiana
Campina, jud. PH,

ICampina,jud. PH,

3

3

3

3

2005

2008

2008

2002

602

588

470

22,56

100%

100%

Cota
indiviza

Vanzare- Gheorghe
cumparare Roxana-Elena

Vanzare- Gheorghe
cumparare Roxana-Elena

Vanzare- Gheorghe
cumparare Roxana-Elena

Vanzare- Gheorghe
cumparare Roxana-Elena

- :; ~-. - - 7

* 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),
iarjn G.azulbunurilor în coproprietate, cota:parteşinumele.coproprietarilor.__ "'__~.~ ,

2. Clădiri

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

':;~7'7~~.~;;I.'J~Ţ~"."'::;t.,~~•."J':'1r-~ilt~~'.r,;; b".,'fr;,>. ;7:~~lf~~~~~~¥'i~~fi'~~:;':~~~~J;;:-Cota;',,:- 'MduI" d" a~"h""''''.'"":""~"'11:j~'.•..ţi.~:~,ţ'lfilr1s"iiţsaii;zoiîâ~\::~~~~-.':t~te~~g-ni~~ o ",e~.' ~.<":':\i: . ..t'~:ij -:;.?f~:,.;t-2F";, -~,,~

~~~~l:l!~Rf ... ,. ,".' .",~~.';" ":,' .',~..;"".,~Tlhdarul",:!i"l{
','.;::<"S"..;, -,~,';:~;" '~~:.""~\.:.~f'":~:;~,!-,-..:tt~:;';.;.~(7:~~:.''t";.'''',~'~.'~-:''':~~~:::j~:..~:~~i:~~;'"~dobândirii '~"pârle':A :-"'_~. -'. . _.1' ,. _,' .. : .. " _ .' .k., '.'- ' .. ~'.-. . '.-' :r,.d.ohlJndlre:"'t~"w,;;"i.,~,~,:,ţ,,,11::1
Campina, jud. PH; ." , IGheorghe .

I
VaJ.1Zare-

I 1 , 2002 90,95 100% IRoxa."1a- Elenacumparare'
I Banesti, jud. PH. Vanzare- Gheorghelcom. 3 2005 314 100%, , . '. . Roxana-Elena"i Cllillpar~e
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
productie. ;f

~ " .;ti

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bu."1urilorproprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

~.
II. Bunuri mobile i
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole,şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

.care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii.

Adria 1 1980 Vanzare-cumparare

2. Bunuri sub fOJrmă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
llmmismatică, obiecte caa-c fac parte din patrimoniul culiua-ai 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.

>'~~)#~~~>,.t~i~~~~-.
escnere.sumara

""':{!;'~7~'<l:ţ,1",'4r,..,,',/~-t:"~;+8:;,.\~:ţ,:~t'

-III. BmlHUl!'i. IDl!'bile, a căB"@rvallJlare depăşeşte 3.000 de enr!} fieeare, şi bunuri imobile msti"ăinate în
ultimele 12 hmi

Nu este cazul •
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fon.:hni de investiţii, forme echivalente de ec;nomisire şi investire, I
- inclusiv cardurHe de credit, dacă valoarea Î.IIlsumatăatuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro - -- -1

l
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Banca Transilvania
2 RON 2010 36.000

rBANCPOST -
1 RON 2005 5.000I

rRAIFFEISEN l RON 2013 10.120

~CR Obligatiuni, 3 RON 2010 7.098

ING Fondul de Pensii, -
3 RON 2007 20.815

*Categoriile indicate sunt: (l) 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).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Îlllsumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro •

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. -
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'~Cateioriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certijicatJ, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume person6ţJ.

3. Alte active producăto~re de venituri nete, care Însu~ate 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 in. 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 fmanciare acumulate în străinătate.

26.000 rOD20162010

VI. Cadou.ri, 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*

Nu este cazul

l:2:-Soţ/soţie

• I

1.3. Copii

'~Seexceptedzăde la declararecadourile şi trata/file uzuale primite dinpartea rudelor de gradul] şi alll.JelL
. • ! ..... ~ '.. 1 • • • • •
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VII. Venituri ale declarantlliui şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fisdll Închei.at
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completărileulterioare) .

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

"'~";"~"~"4".", •.. i'i"""~~fE~!I~W~~~~"'",.,...•., '°tul' ~ S.d ••,..••'1"~~rtlOJj''~tijJ'rI'tUI~"""ljit".~;.";;"'''i'':'''-\''''$.~,,(t,..;.k' "~,;:';"',,>~:<f 'i ursa ..veol UI: ." ervlclu ,pres a " lec ." eOI 'anua",
,:ht.~.~f,:.,-.Cme a 'realiZat ven _f"î::;;:~.)l",;,~,~.,.-.i-;~~,:h...;-{kVi':'L~,.,:~~.- ',Jr'f':ti+':"'""~;£;r~,;.,.,~~;:;;"'~.;,f!o¥.)\''''~... . -H~'.;_~~~':'k,,' ••••ţj.".j .. , ..........r"d'" " "gf' .."t '(1'" .."OiW "'-"'f;g$'~~~.;;;:.4~~t;~j;'~i~~:.~i<i::;"J'~;;'~~~~~:~~~l~~~_,," {.:numeera' resa- ':-:?f~:,0' enera. or~ eivenl 'I,~-'-'-~'.' In~asa :~~:.,~'
1 Vi .' . d' . l.".. ...... "."'," '.' ,:. "':.' .:~ ';":.,"d,',c.,-!,,,,,--"".:", ."... . '.. ,emturz znsaarll ." . . .' ...... .... " .... ;;,:" ... : .. ,' .:.
1.1. Titular

. .- -_.- "

Gheorghe Gh. Roxana-Elena S.C. PALTINU SA
salariu 60.720 ron

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
.

2. Venituri din activităţi independente . .

. . ".' .'

2.1. Titular
Nu este cazul
2.2. Soţ/soţie

.

3. Venituri din eedareafolosinţei bunurilor,
.' .

. .,.. ,. .. ',' .... . .

3.1. Titular .

Nu cazul
.

este
3.2. Soţ/soţie .'

.

4. Yenityri din'investjţii~,~=.-"';-?":,, ..
'~ .... ..cL'- ~;:'-'.~-~-....,- .- ...;.'. ,-,'~'.~.•..,,---.;,,-. ",,- __ ,,,, - .~-"'-._- .,.-. '- -'-~. - ... "'-_ .: . .... .

'.' ", .' . .

4.1. Titular
.

Nu este cazul .

.

4.2. Soţ/soţie
.

.

.ş:~~vrenit-uri-'din-pen$ii,.-.-.,.._.......~._.,.._,---"_~ .-. '- .. ~~-._....••... ,...•,,. '.~--"" , ..,~~. . ."'"---:--- ..., .,-~:'- "~"':'-"'"
... .. , '. ~ , "

.. .. ,.' . . .

5.1 Titular • •
Nu este cazul I .

5.2. Soţ/soţie ,
. ,

J 6., Venituri dtnactivitătiagricolf;.' . . ',,, ....~<.:,"" .. -. ,,' •. " .•. " .... .-.+ .•• -"., ".•.. ' '1, -~,. , .._-~..,-,.-.
" ." , . ." '~'-"" . '~9 , .. .. .. ". ~.~-, .. . .

16.1. Titular
. .

l'
I

I . ,
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Nu este cazul

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri dinpremii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

Nu este cazul

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.1. Titular

Gheorghe Gh. Roxana-Elena NEPTUNS.A.

HIDRUTEHNICA SA

SOCERAM S.A.

Presedinte
C.A.lindemnizatie

Presedinte
C.A.lindemnizatie

Presedinte
C.A.lindemnizatie

15.120 ron

7.200 ron

12.600 ron

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Costache-Bobescu P. Victor

Costache-Bobescu P. Ioan .
Directia de asistenta sociala PH

Directia, de asistenta sociala PH
alocatie

alocatie

504 ron

504 ron

Prezeil!ta declaraţie cl}Jm5tit~ie2d pMbHil: şi rispmi': pGi.iwit l.egii pemule pen~Jru im:xa4:iitaiea sau
caraderul mcomplet al datelor menţionate.

Semnătura

\ '

----_. - --~--
Data completării .

()~, iJ.... } ...;{) 1-3)
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