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DECLARAŢIE DE AVERE - anuala

Subsemnatul, NIŢĂ A. ALEXANDRU, având funcţia
,

de iSefserviciu Managementul Productiei la CONPET S.A. PLOIESTI,

CNP ' , domiciliul
Mun. Ploiesti, jud. Prabova,
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.

1. Bunuri im'lbile
;1. Terenuri

I
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

. -," 'W\lul
ţlbân.9i

* ctategoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de
terenJri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2J 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.

,

1/2 5/8 NITA
1/8 ALEXANDRU

3/8 Mostenire 3/8 NITA ANDREI
ALEXANDRU-fiu

1/2 Contract
Intretinere 5/8 NITA

1/8 Mostenire ALEXANDRU

64,08
m.p.

1994

2011

2011

Ijud. Prahova

I

I
2006

Ploiesti, I 2011 46,03
. 1 jud. Prahova m.p.

I
2011 3/8 Mostenire 3/8 NITA ANDREI

ALEXANDRU-fiu
* ctategoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
d I .pro ucţle.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

copilal), iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehiculelautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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l 2007 Vanzare-CumparareDACIA LOGAN
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APTOTURISM
I

AUTOTURISM FORD FIESTA l 2008 Vanzare-Cumparare
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 depăşeşte 5.000 de euro

: NOTĂ:
I Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriu!

României la momentul declarării.
I

L'l(i~~)')1[i!f;~"JiI.i5~,.

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

I
. atul7i'

ilst

IV. Active financiare
,Il. 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

ING Asigurari de Viata 3 Lei 2011 15.294,74

ING IAsigurari de Viata 3 Lei 1999 8.883,53
I

I 'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acurrjulare(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2)
ac/iuni sau părfi sociale în societă/i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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/3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de enro
pe an: -

NbTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

!,y. Datorii
Dehite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul nnui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte

asem~nea bunuri, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:,
~e vor declara inclusiv

I
Raiffeisen Bank - card credit 2005 Descoperire cont 6.520 lei

I Raiffeisen Bank - card credit 2008 Descoperire cont 6.100 lei

I ING Bank - card credit 2007 Descoperire cont 2.000 lei

ING Bank - card credit 2014 Descoperire cont 6.000 lei

2006

2009

Descoperire cont

Descoperire cont

3.000 lei

7.000 lei

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

'*Se exeeplează de la declarare eadourile şi tralaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-
lea

IVII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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1.1. 'Ijitular

NITA A. ALEXANDRU

1.2. Spţisoţie

I
1.3. qopii

!
I

2.1. Titular

I

2.2. ~oţ/soţie

I

3.1. Titular

3.2. S,oţ/soţie

I

4.1. l1itular

4.2. Soţ/soţie

i

5.1. ~itular

I
5.2. Soţ/soţie

CONPETS.A.

Prahova
, Ploiesti, salariu 75.577 lei

6.1. ţitular

I
6.2. ~oţ/soţie

7.1. Titular,
I

7.2. Soţ/soţie
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7.3. Copii - - -
I - - -

~}Ve~LtUr:zJtiif!i)t~~iI?¥M"~1'_~~_~~,!""~
8.I "TIitular - - -,

I - - -
8.2. Soţ/soţie - - -

I - - -
8.3. qopii - - -

I - - -
I
frezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor mentionate.
I

Data completării
09.05.2016
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