
DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Su bsemnata,
Mesca Darius Dumitru
de Membru CA

CNP
la SC CONPET SA,

, domiciliul _Ploiesti,

, având funcţia

cunoscând prevederile art. 326 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.
I. Bunuri imobile

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

Cheia, Prahova 2001
'IRMlil:!II
li, Mesca Anca

* Categoriile indicate sunt: CI) 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.

!
I !

I

Y,Mesca Anca
20053

~1I ...~~Annl!I!IiJI~, ~~
,. ca .~grd~JJ{j[JJâ;mÎj;I~~rW;.;:art~..'.

I 2004 93.5mp li,
Cca. 150mp
su rafatautila

Ploiesti, Prahova

Cheia, Prahova

Bucuresti li, Mesca
2015 Cca 177 mp III Cumparare Sebastian li,

MescaMa 'a* Categoriile indicate sunt: CI) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/deproducţie.

*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
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1. Autovellicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care snnt supuse înmatriculării, potrivit legii-~~t~_~"¥;â.'ilil!.<!itf'l!\!~fl-n~'jm~:fftl\lr~f4~ti,~td~.~. ~tg;r,_: ., r., e. uca',,'

"'- ".~~ "',- ~~~,-?:.-,.j 1\"n, ••••~""''''';'!''.~ >_
Autoturism Hyunday I 2005 cumparare
Autoturism BMW I 2003 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

50000EURContract vlcPersoana fizica2015

_i::::':i:__ ii~_W/J:~~r~ş.,
Apartament mostenit

de sotie

Cea, 7000 lei

Cea. 17100 lei

Cea 7000 lei+dobanda

2005

2008

2009

RON

RON
RON

IV. Active financiare

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

NOTĂ: ,
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii fmanciare din străinătate. I

Insfitfi~:;Car~:idiJiiilJs_iref ". ,
. Jadresa<ljCeSte:ia' .

ING Bank

BCR(sotia)

Banc Post
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*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 aftrente anului fiscal anterior).

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi partieipările în străinătate.

23000 Cea 17000 lei
4811 Cea 7000 lei

7526 Cea 5400 lei

1073 Cea 570 lei

1458 Cea 35000 lei

2999 Cca J 5500 lei

92 Cea 25500 lei

740 Cea 22000 lei

'mite.nt}tmU\'socjeii'tea.ii",Eire:7iteIi'6ană:-~te
.ac iO~lll'Sa:ii;a\$iătlb~ZÎl.~i~~~ic~m~t

FP 2

SIF I 2

SIF 2 2

m4 2
SNG 2

SNN 2

TGN 2

TEL 2

*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

an; 3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

..................... '" " " '" '" " ." ." .. " . '" '" .

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unIIi tert, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumam a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

~.. - Ql;ii;-~;
... ~-- . - : .. _..J?"*'x."f'i ~ .

ING Bank 2005 Dese. Cont
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BCR (sotia) 2014 Desc. Cont Cca 15000 lei+dobanda

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 pu blice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltnieli, altele decât
cele aleangajatornlui, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

.Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi alll-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de fllmilie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(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.

l. Venituri.din salarii
1.1. Titular

Mesca T Darius Dumitru

1.2. Soţ/soţie

Mesca M Anca Cristina

FDEE Electrica Distributie
Muntenia Nord SA, Ploiesti,

FDEE Electrica Distributie
Muntenia Nord SA, Ploiesti,

Conpet SA, Ploiesti, .

S.c. Ploiesti Industrial Parc
S.A. , Ploiesti, .
Consiliul Judetean Prahova,

Asesoft International, Ploiesti,

Asesoft Technologies, Ploiesti,
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Contract mandat

Membru Consiliu
Administratie

Membru Consiliu
Administratie

Membru AGA

Consilier Judetean

Venituri salarii

Venituri salarii

1.305.193 lei

15.000 Iei

106.625 lei

J .056 lei

9.432 lei

36.744 lei

24.480 lei



-

Sunsmart Integrare IT SRL,
Ploiesti, Venîturi salarii 19.440 lei

- -

1.3. Copii

2. Venituri din a~iivităţi independente
.

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

Cod CAEN 6920 - Activitati de
contabilitate si audit financiar;

Mesca M Anca Cristina consultanta in domeniul fiscal . Venituri profesii libere 80.772 leiPloiesti,

EAccounting&Financial
Analysis SRL, Ploiesti,

Venituri comerciale 28.424 lei

3. Venituri din .cedareafolosinţei bunurilor
.'3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investitii
- ~

.• >
. .

4.1. Titular Mesca Sebastian Dividende Cea. 2400 lei

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii ,
. - - . ..... ---5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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jJÎ!I~l!r~l~t ve

7.. Venituri din premii şi din jocuri de noroc.
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. VenitUri din alte surse

8.1. Titular

\Iz din mostenire parinti

1/6din mostenire bunica

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Asig ING tip ACTIV
Arbitraj volei cea. 5000 lei/an

Concesiune loc inhumare
70 actiuni SC UZUC SA

1000 actiuni srp Muntenia

Asigurari ING tip ACTIV

Asigurare academica + debut
ING

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

14.06.2016

Data completării
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Semnătura.
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