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DECLARAŢIE DE AVERE

, având funcţiaSu bsemnatul/S ubsemna ta,
de SEF SECTOR MOINESTI

CNP

GLODEANU GH. GHEORGHE- --
Ia ~CONPET SA PLOIESTI ----

, domiciliul MUN. MOINESTI, .
,JUDETUL BACAU _

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 imobile

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

3 2007 28,02 mp Cumparare
.udetul Bacau

Com .Sarata, sat Dealul Nou, 2008 2969,5 mp 50% Cumparare Glodeanu Gheorghe 50%
judetul Bacau judetul Bacau 50% Glodeanu Niculina 50%

Com.Sarata sat Dealul Nou, 2011 2970,0 mp 50% Cumparare Glodeanu Gheorghe 50%
judetul Bacau 50% Glodeanu Niculina 50%

-------------------------- ------------- ---------------- ------------- ----------- --------------- ------------------

* 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 cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

1991 64,5 mp 50% Vanzare- Glodeanu Gheorghe 50%
50% Cumparare Glodeanu Niculina 50%

Mun.Moinesti,
Garaj 1993 28,02 mp 50% Construire Glodeanu Gheorghe 50%

.,jud. Bacau 50% Glodeanu Niculina 50%

Com.Sarata, sat Dealul Nou (Sarata) ,judetul Anexa 2016 42mp 50% Construire Glodeanu Gheorgh~O%
Bacau judetul Bacau agricola 50% Glodeanu Niculi.TIJ'l50%
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(l) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

1--------------------------
* 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 sunt supuse Înmatricnlării, potrivit legii

Autoturism
Volkswagen Bara

Variant l 2002 Vanzare-Cumparare

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.

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.

tttuţia'Cllre:allliiifii$treazâ' ...
ilillresa,al;e.şÎfCiiI ...

*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 anuluifiscal 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 participări le În străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaîh ); (2)
acţiuni sau pârţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii
Debite, 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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.

Banca Comerciala Romana

Banca Comerciala Romana ( coplatitor)

2015

2015

2020

2037

40.000 ron ( la data de
01.06.2016 credit

neachitat 37.302 ron )

161.000 ron

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 angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

~-~_ ..- _ .-.--.= --1"'---

"rvl!iiiilriir~~(;)1fiectul
eI!~{ltl}t,,1l.e'Yell:iL .

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul r alll-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completă riie ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Glodeanu Gh Gheorghe

1.2. Soţ/soţie

eONPET SA Ploiesti,
. jud. Prahova Sef Sector - salariat 76.960 ron

Glodeanu Gr. Niculina
se OMV PETROM SA - ASSET VIII
Moldova Nord, ,

, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău,

Inginer - salariat 50.000 ron

1.3. Copii

~~l.~;tttr1itlig~~~ŢtiIW;Pl!~llf~~
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

ijfYcT/;'~!lil1Jl1ifll;lgifi:t(itlo}:¥fiţJx~JjllmTi1ffjl~...
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

$~~ifiJJJf0;{!1t'Jifi~ţa!J~~~
4.1. Titular

199.64 rondividendeeONPET SA Ploiesti,
.'j ud. PrahovaGlodeanu Gh Gheorghe

4.2. Soţ/soţie
Glodeanu Gr. Niculina eONPET SA Ploiesti, . dividende 199 64

. jud. Prahova ' Ton

'~~~-m@lf~!E~l[
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

5



6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

!fC:itijrifiiNL~~
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

rjrfliXj'ljl?ltl;;~~~if!iii#--:--=a~m":::"'~=-~:;:.=c~
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării

... 02.06.2016
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