
DECLARA ŢIE DE AVERE

, având funcţia

•.~, jud. Arges

CONPET S. A. PLOIESTI

, domiciliul PITESTI, f~.'

BERCEA 1 VICTOR
data de

i '
Su bsemnatuIlSu bsemnata,
Skf Divizia Sud, de la,
15.04.2016' la,

CNP

cunoscând prev~derile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împ~eună cu !familia') deţin următoarele:
., ~ ~ .

* 1) Plin famjjie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.' i

Bercea Victor 50%
Bercea Sorina 50%

Bercea Victor 50%
Bercea Sorina 50%

Bercea Victor 50%
Bercea Sorina 50%

Vanzare-

Van zare-
cumparare

cumparare

Vanzare-
,cumparare

100%

100%

100%

925 mp

1945 mp

2946 mp

2009

2011

2009

2

3

I. Bunuri imobile
IL I

I. Terenu~i
N<DTĂ: !
Se ~I'ordeciara inclusiv cele aflate În alte ţări,' I,

:

, ",.; !'ii;;;,,;;;:!;;;' :;.;0f;>;:,f:'.J,;! :;;~,::;~,~l1fkiiuIB,i';t~:r~~~J;;;;ti't~;tMâ'~ţţ19;<;M'6dil'Nf"
Adresa, sau:zpna" o', ,Cate,gor"m~, '''((''d'''i!'h'', • "',d"#.:ijilf' l8u,p"rafa,ţa: ~","li:,"" '~rt',''''~,::'",'';'rl','l, ''Gt''''a,\i;"",. . i" 'R;',;;t::.~;(r; ~'~:.,~~,",:.;-:(.::L :>.ţ:< ,(-,'..J :-;;~~;ţ::,:.~, '; ~H:';i-.i - O. .3:-" ~rlJ.;~Jtţ;;r~:l;fh~;:t:;;:~?Aţ'~",Z::,.~~~.Jli ;.e\ic1~~~~;.:_.o..ua~ ' lr.~:'~*4

Com. Poi'ana !
Lacului,s~t Galc~sti,
jud. Arges
Corn. Poiana
Lacului,sit GalcFsti,
jud. Arges :
Corn. Poiana !
Lacului,s~t Galc~sti,
jud, Arges !

* categlriile i,hdicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuriextravilaneL dacă! se află În circuitul civil.' ,
*2) La ''lfitular'' se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar În cazul bunutilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.,
2. Clădiri II _ j

NOrrA: I
Se vor dec!.ara inc!.usiv cele aflate în alte ţări,' I i,

, 'f' J " .~ :\4:"

'~~~~%~;ir:l~<'\._~;lîRit'o.;::.> ~::; .' Cota".,", .;iJ\1i'idulde- .' -';'~:O:'::'-:~j'::, ..::;-k :;'2"';"" •
'Adresas,uZilUâ ,. , Categoria*. Suprafaţa

fpa~t~; :do!iârtdire "";"TitiJlarul)PITESTI: ~_:J.~ "
,.

.~.-.', f>,;j;:". :~
;r;-.: -;S',,, .',_~>~.,ţ,- -,-o' ,

1 1999 Van zare- Bercea Victor 50%jud, Arges. 77.33 mp 100%
cumparare Bercea Sorina 50%

-
Com. PoianA Lacului, sat

o
2014 55 100% Costructie m Bercea Victor 50%jud ~ mpGalcesti Arges

regie proprie Bercea Sorina 50%

1



* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/deproductie. ,

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

ni. Bunuri!mobile
1.' AutoveJlicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sUht supus~ Înmatriculării, potrivit legii
i I

';W~tur#'i;:\.t :.&~!tltF~!~;f~~~~i~i[~~~li~!gţii!A¥f!!~~~~(;d,~q~igi~fr~;l' ,
Autoturisnh Skoda Octavia 2005 Vanzare-cumparareI '
I I

2. Bunufi sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
n umismlltică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
Însumat~ depăş~şte 5.000 de euro

I _
NOTA:!

S~ vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românieila mome6tul declarării.I '

III. '~unu~ mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare,
ultimele ~2luni i .
. '.~r:::ttr~*~¥.I~;:;3hi,;~;~'tV:f#ă~f~i~~~)~f~1'i~~'&~î:~;~?"

I
I ,

IV.' ActivelfinanciareI !.

şi bunuri imobile Înstrăinate În

, ,

1. Conturj şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme ecbivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: !
Se vor decl'ara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.I i

RON 2000 Sold 27768

RON 2003 Limita de credit 6650.
Sold 3500

RON 2009 Limita de credit 5000 .
....2

""°.0

3

. Instituţia dr'e'adni'iifiSfreaZă',.,: ci- ";'.' "".:."; r: ..d'''':,•.:, : ,'.:.........•;;t. ;'.' , ., ':.,.",,"";. "'h'~."~'",.
: •. ,. 'd 1'; ...'".. .', 1,.' TIpUI*'.;;Val,uta.,.2I)eSChisÎn:anul:,D~~ţSold/v~I()'ă're Il!'zj';,ţ','. ş,l.a resa,acestem,_ '., ,.11' .",.;. ' •.' .', ii,' ,' •. """',; ','o i' ; ..•. ,' , ,CAR CONCORDIA, . - .. ,.' J'"

, Titular Bercea Victor

IRAiFFEISEN B¥\NK.' .
. 1 :~ar:d de salariu) Titular

Bercea Victpr '

BANCA To/NSIL VANlA. ;



Ir:- -

Sold 1500
,(card de

credit).Titular Bbrcea'V~t()r
BRD.::, ' , i(card de

1 RON 2001 Limita de credit 1300.credit).jritular ilhcea Victor
Sold 150RAIFFEISEN Bl<\NK'. ' ._.-

. I

1, .(cafd de salariu) Titular I RON 2003 Limita de credit 2000 .Bercea ,Sorina ! Sold 1000
'"

BANCtTRANSIL VAN! ;'. ;
1 RON 2009 Limita de credit 3500.',- ".(card de,

Sold 100credit). Ţitular Bţrcea Sorina ,
BANC,\- TRANSILVANI
- . ',.(card de 1 RON 2014 Sold 100

•
debit). Titular Bq.cea Vlad Laurentiu
BANCI>! TRAN$IL VANI. •

j
o -<cardde 1 RON 2014 Sold 1487

[ ,\

debit).Tiţular Bel-cea Victor
NN Asigurari de viata.Titular Bercea

3 RON 2014 Sold 13883
Victor I I
J\TNAsigUrari d~ viata. Titular Bercea

3 RON 2005 Sold 13285
Sorina ' i -._- - -CAR, CONCORţ)IA, . ,

RON 2015 Sold 400
..

.' Titular Bercea Sorina Jc-. - -, . "-'

*CategoJile indicate sunt: (J) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (E) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se V<1rdeclara cele aferente anului jiscal anterior).

2.!Plasarilente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturoracestora depăşeşte 5.000 de euro
I I

!

NOTĂ:!
Sel'vor deblara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.

I , ,I

Emiterit itilulS'oCieiatea'ÎÎr'c'lfreper.soâha ~estef~; ,~e:~~~~~j.~';~~:m!f;~~~ţ~!~u~ilSfţ~"~~;SY7;::::~~~t.t.~%~:~(:-~'*itTipur~r3'::
..;Valoarea-totaIă lâ;zi ,' acfio;i~r saii,jă~~~i~Vb~ifffi~l~i:diifu"i;~itiY;t~D' ~~~ţ,W":2.i¥i~'::,;:~":~r-~ll)~p}nr:lp~~-,:'~':'.,"co,a., e'i' .a' , 'CI arel" ~~,'.;~;,ŢJ'j2;:ţ1;-';~;!:,:'~~,?i,;-W';'I ,

,
,

,

, I
I i

*Catego~iile indicate sunt: (J) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
aqiuni saupărţifociale În societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal.

' I

! I
3,,4Jte

aftive producătoare de venituri nete, care Îusumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

~.~()i4:1~~::
Se vor d,eciara inclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii!

3



15000 Ron

sistem leasing şi alte

20162016
'----.

Debite, ipoîeci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În
aseme1ea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NbTĂ: ,

Se vor decl~ra inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
!

I rţ~i,;iitot,;:,.,~
CAR CONC<DRDIA,,

, LI. Ti!lular
,,

I ,

I I
VI Cado~ri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea u;Oor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii ipublic~ româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale ~Ingajat~rului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1, i

','Q;1~~la~fce'[i\~tţ~~It~!~~~~;:"I~~~i~~i~~~tii:;O'SflWifl;lf~'~~~Ul

1.2. Soi/soţie

I
I
I
I
I

r

I,

102153 RonSalariu
CONPET S.A.c,-

I • -, Ploiesti

S.C. CONPET SA
'.' Ploiesti

,
IJ3ri~.'. . '1"PII

I,
I

" I

'Se ekceptebză de la declarare eadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi alll-ka.I
VIt Venit6ri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat

(potrivit aft. 41 ~in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cn modificările şi completările ulterioare),,' I
'- INOT>A: I

Se vqr deci/ara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
I

1 I Titular Bercba I Victor

I
I

1.2, Soţ/soţie Bercea 1Sorina
I

1.3 Copii I

4



--....,....-----------~---~

. I
I !2.2. Sol(soţie

I
2. Venituri din aptivităţi independente

I T. l B • 1 \r Talpac S.R.L. Constanta2. ltu ar erc,ea Ictor
i ,. _-:-..:
! '

Colaborare-instalator gaze
autorizat ANRE 2095 Ron

3. Venituri din c~dareafolosinţei bunurilor,
3.1 Titular

•

I
3.2. Soţ)soţie

.

4. Venit~ri dih i~vestiţii
4.1 Titular

•

f
I .4.2. Soţ/soţle

.

5. Ve'nituh din pkl1sii
•.1 )5.] Titular !

•.,
'. '.'

.' .

52. SOţ/s~ţie

I

I
I,

I
I

I
I

.

.

.~-'

.

5

.

;

i
6. VerituHidin aptivităţi agricole
6.] TitulJr [

•

I

6.2. Soţ/soţie
;
I

'.', fi~~!~<~~~I~~~~J~~~~l~~~~~~~~~~~:~~~t~~~~~B~j~~~~~~~Mf~~t~~~fifi~.t~i"~~1~kl:~?~'.'
7. Venituri din premiişi dinjocuride noroc .' ;... '.. ,
7.1 Tltular J, ,

i !
1. i7.2. SOţ/soţle I

.

7.3. Copii

i i

8. Ve'nitu'ri'dinalte surse, ,
8.1 Titular I i

I
i8.2. Soţ/soli,e



i j
j

8.3. Copii j

Alocatie 756 Roni Berce~ Elena Ruxandra
I i .. _ .

..

_.
Prezenta declaraţie constituie act public

caracte~ul incOlbpletal datelor menţionate.,

Data completării

(/tJfftfV6 ..... .

I

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

_.," .

6

1

I

i
t

I;
I
I

I
I

I,
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