
DECLARAŢIE DE AVERE ANUALA

CNP

Su bsemnaful/Su bsemnata,
Sef Divizia Sud,

BERCEA I VICTOR
la CONPET S. A. PLOIESTI

,domiciliul PITESTI, : .'.
..c i.

, având funcţia

. jud. Arges

cunoscând prev~derile 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 atlaţi În Întreţinerea acestora.

1945 mp 100% Vanzare- Bercea Victor 50%
cumparare Bercea Sorina 50%

925 mp 100% Vanzare- . Bercea Victor 50%
CUmparare Bercea Sorina 50%

2946 mp 100% Vanzare- Bercea Victor 50% .
cumparare Bercea Sorina 50%

2009

2011

2009

2

3

I. Bunuri i'mobile
!

1. TerenUl!i
NOTĂ: !
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.i

AJţti~f~!f~~~~~~~{f"",b~ţ,~~j!ţfr~jJ~~~~'1!;{
Corn. Poiana
Lacului,sat Galcesti,
jud. Arges
Corn. Poiana
Lacului,sat Galc~sti,
iudo Ar es
Corn. Poiana
Lacului,sat Galcţsti,
jud. Arges !

i

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

* Categoriile i.ndicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă; se atlă În circuitul civil.

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

2. Clădiri i
NOTĂ: !
Se vor. decI,ara inclusiv cele aflate În alte ţări.

, 'i.; ..... .di-egor.j~*':t:Anuf,yg,.,,".~.~.z.COtil.~: "'1\l6duld1"' ',"':".:" f .;)
,Adres~sa;u.~ona _ ",. .'.' , '. ..;dobâiidir'ii~~r,a. aţll, 'parte:' tiJ6lJâiÎiJîre'" .T~.tula~~1

PITESTI, . ,., ' l Van zare- Bercea Victor 50%- 1999 77.33 mp 100%
- - ., ., iudoArges. . cumparare Bercea Sorina 50%

C(;;,. Poiana Lacului, sat 3 2014 55 mp 100% CostrucUe Il! Bercea Victor 50%
Galcesti jud. Arges regie proprie Bercea Sorin a 50%

1



producţie.

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

r,,: '"I'/:i~:;r!~?;(?:,.<~~'~~c't:~~~ft~~I~l't:~fi~~j~W~jl~I~:,~~,m~*,~!>~;(ii::;;~j"C:-+~'t-~::t~~f;;"~.~'~:;';.'-~~~:,:l;i..~i,.'-ii~"IlIIl.~'~''''~';;n..~4'''v''._d:i -N.a,!~l'~;ti~>;,,, ,'Î\nul((l f'Ja'titlcaţle" !tti,~MQ<luloe'QO:l:ÎâÎJdiri\t' .•I~WTh*'~"':::',$:iţ:i:\t~-~~ţ;;:\,,;":?1.~r~~Jţ:~~~~.':~i4.~~.~~?4;t!"~,,. I
Skoda Octavia I 1 2005 Vanzare-cumparare

Autotunsm
j

II. Bunuri imobile

1. Autovel\icule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supusb înmatriculării, potrivit legii

i

, .

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 depăşţşte 5.000 de euro

,
I "'lf{t1Yp'~i~¥î~~~:fti&~f~1':!J.~~:;;Î>~~~.:~~1îl~~~iii~1~~~fi~~&~:'t"'6}.j~;:~~~{'i'f:',,'~';:'~,;~"'ţ;Jf.:rJ.0~:lO"p""'~~i';~':";;t;,.,}...<ic.

~~~"Î!i!i,Yj;l'l<iâr:~jeestiÎ!i1i:q~ff'8~'~
''';-,.~.:~.':'''l~~~:'''_''''$;}~'''''':'-'Ii!',.,.-.tl!ţu,lf""'~~~~_.~..~~ .•,.•,,~!i - - -

NOTĂ:!

Se vor m6nţiona toate bunuri.le aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României,
la momentul declarării.

;

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

I

'ă::rtJ~lt~tţ:~!}~ţj'~~it'~1¥gi.
I
i

IV ..Active !financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economlSlre şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

2

I
,
1

I
I
I,,

Sold 27768

Limita de credit 6650.
Sold 3500

Limita de credit 5000.
Sold 1500

2000

2003

2009

RON

RON

RON

3

1

NOTĂ: !
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.,

i

.I~stir~{~Jx:;:c::m~~~~~~>".,:."<~i~S;ţJt'v~!~~f~-pJ~fh)¥f~;f~~I.');~;~~.~~}.d~~I~~~'I~~t~;_~"
CAR CONCOR1JIA •. '
. ' Titular Berce~ Vi~ţo.r

IRA IFFt:lSEN Bi'\NK.
. (caţd de salariu) Titular

Bercea Victor i
BANCA TRANSILVANIA..,

i(card de

I
I



credit). j itularBercea Victor
__ o ,_._ -

Sold 100

Sold 400

Sold 1487

Sold 13285

Sold 13883

Limita de credit 1300.
Sold 150

Limita de credit 2000 .
Sold 1000

Limita de credit 3500 .
Sold 100

2001

2003

2009

2014

2014

2014

2005

2015

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

3

3

BRD.:- .. - .i(card de
credit).Titular Bbrcea Victor
RAIFFEISEN BIA.NK,- _.c
.' ... (car~ de salariu) Titular
Bercea Sorin a i '.,

BANCA TRANSIL VANI '.
.:. .' : ..(card de
credit).Titular Bhcea Sorin.a_
BANCA TRANSILVANI:'

...(card de
debit).Titular B~rcea Vlad Laurentiu
BANCA TRAN~IL VANI'

. ,. '.' :: A.(card de
debit).Titular Beir-cea Victor
NN Asigurari d~ viata. Titular Bercea
Victor i
NN Asig>Jrari d~ viata. Titular Bercea
S . Iorlna i
CAR CONCORbIA, :~:'.,,::._-

i I

,. . .,. '::': Titular Bercea Sorina
I

*Catego,Jiile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (.) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vdr declara cele aferente anului }iscal anterior). .

2. Plasa~ente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor
acestora depăşefte 5.000 de euro

an:

,
NOTĂ:I
Se vor de~lara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.,,,,

'~rii'ite)tfiitluYsQţietaţeâ' Îh,tate~I!ir!soll~lI:ţşfţ'!L~ "'';l''''''î'';'';f,r~lt''N:'",C"-at .•tI-._j1,~:~~~~,.t:.<:~'"'~f~"«":""~,':;~,,,uma1r, .. e'"l_ ur- 1. , .. ,',2P .r,.. ' "~,'-" ~l":

r'c'''',puI~f ';'~"i"f""d~;;îf'i-[t'l~~N~ea'totala"a Zl~'acţio~ai"s~u1isoc{~tZbenificif,f~il~fMiîfîi1ihft:r.'1;
.:f.':;~~~';.)jftj;i.;~',*,..~t~O~.~.e:a.LJCl ,are.:' ',>. >'#4i:;Ajf4l$j~*.I .,

; . . .,

!
*Categor~ile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)

acţiuni sau părţijsociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
!
I

!

3.: Alte a~tive producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe. i
I --:>:::: ..:::::::~::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NOTA: ! _,

Se Vor declara inclusiv cele aflate În străinătate,

V. Datorii:

3



Dcbite, 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

15000 Ron20162016

NOTĂ:
Se VOrdeclara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.I

,1 I ~ •.•• ",~.p",_-_<,~ ,_, .,..,,~. "..::'r~' -.)"'.o!L.,.., •..•• ~'1.(l~h"'¥'<_âl~~~

£~~diro,r '~ţ.~:,l\'-:::.. .:,G0l!tr!l.c~~.Un.:U:.I!U ,~ .:S~a:de~!~Iă},~2~:'~:'~~~~AY*I~~t~~..ă~:.CAR CONC<j)RDIA

-
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

partea UlJor pe~soane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii ,publicJ româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele arIe~ngajat1rului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

..,.' "'f,':' '~;,.;l~"',î,'i~';ţ0',.;:~~j,C~Ş)Ţ~~'x~~jtU;J.[{."f~$:e~~1!!!tm~ţt~Q6'teOr'
CI,ne,a ~~ah~ţA'.~m~~!'~;,' ::';'" """"""1"';" ,,"'" ,~c""'~t"~ .•i<i~""riilt•. ' l." -'.~-,'. ',;-,':', ~;,I.,:.."-..~...""""''''''~-,''''/''';;'~,.,'S:,:",x,.:, .. ,,,nllm.e ,ţ, .au,te.s3:.. _ "'"en,ţX4. o.r~1u~:iV.en

I.l, Ti!~ular

1.2. So~solie

I

i
!

1.3. 0PII

j

I
I

*Se ~xtepte~ză de la declarare cada urile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi allI-lea, i
VII'. Venithri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal ÎncheiatI

(potrivit art. 41/din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
I

NOTĂ: i
Se Vordecl.~rainclusiv veniturile provenite din străinătate,

!
;. ~_t "<}<.'.:P';':.(f::,.; :\.;",:,~:::.:,'_:~;:'~__" t:,;;';~~~W~tJ:ţ:~~k~q;~g'L~.:I;Sery,ltiJiI'pl'e'statzO Iîiectul .....t~~1~~~~âj...tin~iîiealiiâiyenjt~l.j .'
; ..-A", '~.!<-s')'J.':'iJ' ,'''~, __', ",,:...::,' ',,' ----.-l~,;-:...,o. ...,.....;.!

>"g~iier'ător;iîe:venft~t4'n,ţ1. Venituri din stIlarii
...

J l Titular Bercba 1 Victor CONPET S,A, .. . -','

SalariuPloiesti l02 153 RonI ,
-

-._- "-Be~cea S,c. CONPET SA .. _ .J ,2 Soţ/soţie 1 Sorina -
Salariu 26208 Ron

, Ploiesti. !
i

1 Copii
,,3 i

" - -
4

..



,
,

2. Venituri din a'etivită/i independente
I Talpae S.R.L. Constanta ,; .•... Ca laborare- instalator gaze2.1 Titular Bere,ea 1Victor ,

2095 Ron
-

autorizat ANRE". - - , ":-;- .
.- . .. . .----._-_.-.~-

2.7. Soţ/soţie
,,

I
"'",

3. Venituri din ckdarea folosin/ei bunurilor . , .3.] Titular
/

/3.2. Soţ/soţie : /! 1/4. Venituri din iJvestiţii .' . / '.' , ,4.1 Titular /
/4.2. Soţ/soţie I / .

i /
5. Venitu~i din JJrnsii / c .

.
".

..... :-...• ;" ,; . . ,5.I Titul,ar ,
(

i "--------
Soţ/soţie

, ------...5.2. I
I -------I

6. Venitu'ridin abvităţi agricole '.
~.

....
, .

. . •.. ' .6.I Titular I
"- •...........

,
I
i

6.2. Soţ/soţie I

!,

finj~~r~~~\i~~t~~îiit~vfJ~!~~~4t~1!~J~~~'f~~.- ...\~~~u~*f~~~~~~~~ţ~~ll~f~~~~:i~~I-~

7. Venitu~idin premii şi din jocuri de noroc
.

7.1 Titular !,, ,
--........!

72. Soţ/soţie I
)

,
i

/!
7.3. Copii I

/'I
./ .

//
/8. Venituri din arte surse /8.1 Titular I

/!
.

,

. '-----I

8.2. Soţ/soţie -'"---,--,

5

I

I
!
I,



. .
Seml).(ţIÎra

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

8.3. Copii I

Bercea Elena Ruxandra Alocatie 756 Ron
I _.

". ~i ~

Prezenta tcJaraţie constituie ;ct public
caracterul incOIbpletal datelor menţionate.

I

! Data completării

11'1tJJj . .f!clţ.r .

I

L

6 I
I,

I
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