
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul sÎRBu I. STEFAN SORIN, avand functia de Sef Serviciu Controlling si Bugetare, incepand cu
data de 15.04.2016, [a CONPET SA, cu domiciliul in Bucuresti, .

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

* [) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

~iJres1ţ'Şauzona

Nu este cazul
I

Modiil.d~.,
()obânil~lI

* 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),

iar în cazU!bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
,

I
2. Glădiri

I
I _

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

3/1685.43 mp2009
Sarbu Livia - 10/16

mostenire Sarbu Bogdan - 3/16
Sirbu Stefan Sorin - 3/16

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

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

care suntjsupuse Înmatriculării, potrivit legii

2014 Vanzare- cumparare
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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

N;OT Ă:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momeritul declarării.

"''-9:~C',' -",,~;~;>0- .-:7i""':'''¥iio,sii6zi\
.. ;DiscrÎere sumară

-/X?' _"",T::_~ii"~",.-
Nu este cazul

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

. Valoarea
':~fii,-%:-Y .;;.:.4

.'ariaCătie<:ares~it
~tfăiJl"~t

JI¥1!Data
'îi:~tră~:ăn.i_

Iq;Naţifrab~ill
~U"i~ţÎls.ttjb:f_.

Nu este cazul

IV. Active financiare

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

I •

NOTA:
Se ~or declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.,

K'rSoidlva\oare
la: zi;sţ;;

Raiffeisen Iiank .
I

ING Bank"

ING Bank'

INGBank

INGBank .

ING Bank i

ING Bank.

ING Bank.

ING Bank.
UNICREDIT BANK -;

1

1

2

2

2
-~,,,- 2

1

RON

RON

RON

EUR

USD

RON

RON

USD

EUR

EUR

EUR
RON

2016

2003

2007

2003

2003

2012

2014

2003

2011

2015

2015
2013

1.897,55

425,42

542,37

2.873,80

4.340,41

421.226,34

0,00

6.000,00

5.249,81

20.000,00

10.000,00
108.394,40

UNICREDIT BANK - . RON ,2013

Credit card cu
limita de RON
54.550 (utilizat
I)0N 8.407,45)
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UNICREDIT BANK - '

UNICREDIT BANK-

UNICREDIT BANK-

UNICREDIT BAN¥.: - ~

UNICREDIT BANK -:

UNICREDIT BANK-

NN Asigurari de Viata

NN Asigurari de Viata

NN Asigurari de Viata '

NN Asigurari de Viata '

NN Asigurari de Viata .

, = B'.DeSC'IDpiil; Yalut;i • " ,.

EUR 2013 38,033,93

USD 2013 3.493,59

2 RON 2015 200,000,00

2 RON 2015 100.000,00

2 EUR 2013 5.415,38

2 USD 2013 15.759,81

3 EUR 2011 EUR 1.952,79

3 RON 2002 RON 48.210,97

3 RON 2014 RON 5.467,77

3 RON 2002 RON 12.382.00

3 USD 2003 USD 37.478,77

*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 aferente anului fiscal anterior).

,

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumnturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.

Liviu -Dinca 3 RON 10.000

*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 echivalenţul a 5.000 de euro pe
an:
Nu este cazul
............................................................................................................ ' .
................................................................................................................

NOTĂ:
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Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V.1)atorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, buuuri achiziţionate În sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se 'iar declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.

VI. Cadouri, 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 ailgajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

. SIl'rs;t\,,;Ptjiliii:
lIJ1mi\Îj;"'adresa
Nu este cazul
Nu este cazul

11.3. Ca ii Nu este cazul

.Se leeptează de la declarare eadourile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al II-lea.

VII.: Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit :irt. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Sîrbu I. Ştefan Sorin se Aplast Wood Industry SRL, corn I
Decembrie, - , llfov

Iancu I Dan - Auditor Financiar,
, Bucu.resti

se Advantis Business Consulting SRL-
'., Bucuresti

se Ascentor Business Services SRL,
,Bucuresti
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Salariu

Salariu

Salariu

Salariu

RON47.250

RON 2.651

RON689

R~ 1.175

-------------_._------ -_ ..



4.1. Titular

£UR31,16

USD 108,00

RON 1.384,85dobanda (val impozabila)

dobanda (val impozabila)

dobanda (val impozabila)

Se~ciî:il'pre~t10biectuI
enerat{)ţ;'i:Ie.venit

Sîrbu 1. Ştefau Sorin

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

---
UNICREDIT BANK -.

INGBank dobanda (val impozabila) RON 7.625,96

ING Bank'
--.,- 1.

dobanda (val impozabila) £UR5,97

ING Bank" dobanda (val impozabila) USD 6,22

4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular'
5.2. Soţ/so ie

?i.~'4i~iJjti¥i#Iţq{;.l!Yiiij.lt;.iriM7iJ,fe~i~.
6.1. Titular'
6.2. Soţ/soţie

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii Nu este cazul
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund

caracterul iucomplet al datelor menţionate.
potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Data completării

08 mai 2016
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