
DECLARAŢIE DE AVERE

, având funcţia

"--,..

Subsemnatul/Subsemnata, BĂICOIANU I. MIRCEA
Consilier Director General pana la

de 14.04.2016 la CONPET S.A.

CNP , domiciliul Filipeştii de Padure, .
: , Judeţul Prahova ---------------------------

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin următolllrele:

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

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

Băicoianu 1.
Mircea- 3/8

Filipeştii de Padure,
Moştenire Băicoianu Gr.

Ioana (mama)-Judeţul Prahova
2004 5000 mp 3/8 (Certificat

2/8moşten itor nr.
Băicoianu1.185/2004)
Marcela
Antoneta (sora)
-3/8
Băicoianu 1.
Mircea- 3/8

Filipeştii de Padure,
Moştenire Băicoianu Gr.Judeţul Prahova
(Certificat Ioana (mama)-2004 800 mp 3/8
moştenitor nr. 2/8

Băicoianu I.185/2004)
Marcela
Antoneta (sora)
-3/8
Băicoianu 1.
Mircea - 3/8

Filipeştii de Padure,
Moştenire Băicoianu Gr.

Ioana (mama)-Judetul Prahova
3 2004 840 mp 3/8 (Certificat

2/8
. .

moştenitor nr.
Băicoianu 1.185/2004)
Marcela
Antoneta (sora)
-3/8Filipeştii de Padure,

3 2004 496 mp 3/8 Moştenire Băicoianu 1.Judeţul Prahova
(Certificat Mircea - 3/8

1



* Categoriile indicate sunt (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de I"
terenuri extravilane, dacă se află În circuitul civil.

*2) La 'TitUlar" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copihil), iar În cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. "

-~' "._-"" ,
moştenitor nr. Băicoianu Gr.

" !
" .

185/2004) Ioana (mama)-
: -: ,

2/8
Băicoianu
Marcela 1.
Antoneta (sora)
-3/8
Băicoianu 1.
Mircea -3/8

Filipeştii de Padure,
Mostenire Băicoianu Gr.Judeţul Prahova
(Certificat Ioana (mama)-..~ 3 2004 4652 mp 3/8
moştenitor nr . 2/8

"

185/2004) Băicoianu l.
Marcela
Antoneta (sora) "
-3/8
Băicoianu L
Mircea- 3/8

Filipeştii de Padure,
Moştenire Băicoianu Gr.

Ioana (mama)-
Judeţul Prahova

3 2004 737 mp 3/8 (Certificat
2/8moştenitor nr.
Băicoianu 1.185/2004)
Marcela
Antoneta (sora)
-3/8Moroieni, Judetul

Cumparare Băicoianu l.Dam,boviţa
(Contract de Mircea- 1/2i"

3 2002 219 mp 1/1 vanzare - Băicoianu 1.I cumparare nr. Carmen RodicaL__
3423/2002) (sotie) - 1/2

2. Clădiri

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

Cumparare Băicoianu 1.
74mp (Contract de Mircea- 1/2Ploiesti, Judeţul Prahova 2008 (supr. 1/1 vanzare Băicoianu 1.
utila) cumparare nr. Carmen Rodica,

2139/2008 (sotie) - 1/2" I

328 +322 Băicoianu 1.
' 1_ ,

MostenireFilipeştii de Padure, Judeţul
mp

(Certificat Mircea - 3/8Prahova 2 2004 (suprafata 3/8
mostenitor nr. Băicoianu Gr.

desfasurat
185/2004) Ioana (mama) -

a) 2/8
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Băicoianu 1.
Marcela Antoneta.,....,.-- . .. (sora) - 3/8
Băicoianu L ., Ploiesti, Judeţul Mostenire in
Carmen Rodica56,83 mp indiviziunePrahova
(sotie) -1/2I ]999 (supr. 1/2 (Certificat de
Lupu I. Iulianutila) mostenitor nr.
Adrian (fratele218/1999)
sotiei) - 1/2..* Categonile mdlcate sunt (J) apartament; (2) casă de lOCUIt;(3) casă de vacanţă; (4) spaţn comerciale/deproducţie.

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

II. Bunuri mobile

L Autovehicule/antoturisme, tractoare, maşini agricole,şalupe, iahtllri şi alte mijloace de transport
care sunt supnse inmatricu!ării, potrivit legii

Autoturism

Autoturism

SEATMalaga

Peugeot 407

1987

2007

e'lIobândir.e

Cumparare (second hand)

Cumparare (second hand)-
Proprietate Băicoianu M.
Miruna Gabriela - fiica

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.

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate Înultimele 12 luni

I

I
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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 eum

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii fmanciare din străinătate.

'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 aftrente anului ./iscal 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 in străinătate.

'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 europe an:Nu

... . . . .. . . . . ... . . . . ..... ... . ..... . .. ... ... .. . . . . . . . ... .. . .. . ... . .. . .. ... ... .. . . . . . . . ... ... ... ... . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . ...... .. .
•..............•.•.........••..•...•......•.•......•................•...•...•...•..•............•••..•..•.....•...•........••....•..

.................................................................................................................................
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NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumam a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate in străinătate.

VI. Cadouri, senicii 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, inclusiyburse, credite, garanţii, decontări de cbeltuieli, altele
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

LI. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

'Se exeeptează de la declarare eadourile şi !rataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al 11-lea.

vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nI'. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1. 1. Titular

BăÎcoianu I. Mircea S.c. Civind Conde~pert SA ,

5

Salariat 36.] 25 lei



1.2. Soţ/soţie

, Ploiesti (Societate in
insolventa)
CONPFT SA ,

, Ploiesti, Jud.
Prahova

Consultant Sisteme de
Management I
Consilier Director General

15.417 lei

1.3. Copii

2. 1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular

3.2 . Soţ/soţie

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

~frtf~~~[iţ?J1jţl!~!r,/
5. 1. Titular

,

I

I
i,

14.448 lei

34.836,17 lei

Pensionata de invaliditate

Asigurare de viata cu
acumulare (scadenta in luna

mai 2015)

NN Asigurari de Viata SA.
(fosta ING Asigurari de Viata
SA),

Casa Judeteana de pensii
Prahova, .

Baicoianu Mircea

5.2. Soţ/soţie

Băicoianu 1. Carmen Rodica

6.1. TitUlar

6.2. Soţ/soţie

7.2. Soţ/soţie

6

I



7.3. Copii -

.Ş~l1#~i~hRt~:lo/;~~~.,~
8. L Titular _

8.2. Soţ/soţie

Consiliul Judetean Prahova -
Directia Generala de Asistenta

Băicoianu I. Cannen Rodica Sociala si de Protectia Indemnizatie handicap 3.264 leiCopilului, .

.' , Ploiesti.
8.3. Copii

Universitatea Bucuresti -
Facultatea Calculatoare si

Băicoianu M. Miruna Gabriela Tehnologia Informatiei , Bursa 2.732 lei
,

Bucuresti .

Telekom Romania
Communications SA r . Indemnizatie pe Proiectul,
.

"STEP" fmantat din fonduri 3.000 lei.,
europene., ,

Bucuresti ,
Telekom Romania

Communications SA , .'
Premiere 1.356 lei

,
Bucuresti, .

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

Data completării

11.05.2016
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