
DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnata COSTACHE GHE. LAURA CRISTINA DENIS, avand functia de Sef serviciu Resurse
Umane, la CONPET SA, CNP , cu domiciliul in Ploiesti,

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

OI) 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.

BOLDESTI SCAIENI,

PRAHOVA
3 1996 568 MP' 12,5%

C;ostache Ciprian Marius _
12,5%
Costaehe Luiza Georgiana-

Mostenire 12.5%
Costaehe Iulian - 12,5%
Costaehe E]ena -62,5% (din
care 12, 5% prin mostenire)

* 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.

PLOIESTI, Costaehe Laura Cristina
]999 49,8 MP' III Cumparare Denis 1/2

Costache Ciprian MariusJUD. PRAHOVA

1/2
PLOIESTL Costaehe Laura Cristina

. JUD. PRAHOVA 1999 34,4 MP' Cumparare Denis

Costaehe Ciprian Marius _
12,5%BOLDESTI SCAIENI.

2 1996 108 MP' 12,5% Mostenire Costaehe Luiza GeOrgiana-/PRAHOVA
]2,5%
Costaehe lulian - 12,5%
Costaehe Elena -62,5%
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---------- 1 1 1__ .....,..._1 1 1~~~t~:;e~2,5% prin
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

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/autotllrisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahtllri şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

Autoturism

Autoturism

Autoturism

Peugeout 406

Peugeout 508

Land Rover

2002

2012

2001

Vanzare- Cumparare

Vanzare- Cumparare

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

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

IV. Active financiare

. ,;,JUD.
PRAHOVA

13.07.2015 Manache Elena si Manache
Vasile vanzare 40.000 euro

I
I

I,
I

I
I
I

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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IBanca Romana de Dezvoltare Groupe .

depozit 4.231,03 euro la data deSociete Generale,
bancar euro 2012

14.06.2016i
Banca Comerciala Romana - Banca

depozit 14.997,93 lei la data depentru locuinte • lei 2013,
bancar. 14.06.2016

rRaiffeisen Bank , .
Card salariu 13.084 lei (disponibili din

lei 2012 overdraft cu limita de 17.200I cu overdraft
lei) la data de 14.06.20 J 5rRaiffeisen Bank

Card 36.990 lei sold disponibil si
lei 2015 neconsumat la data deI

cumparaturi1
14.06.2016fRaiffeisen Bank

Depozit
lei 2015 37.207,80 leiI bancar!rRaiffeisen Bank ,

Depozit
2015 38.281,44 euroI bancar - euro

r

.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 }iscal 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) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate. obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale i'nsocietăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate În nume personal.

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

NOTĂ:
Se vor declara inciusiv cele aflate În străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garantii emise În beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
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NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

2011 2036
30000 euro/

sold la 14.06.2016-
26.916 euro

VI. Cadouri, sen'icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, orgauizaţii, 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. 1. Titu Iar

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al Jl-
lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fisc:!1 Încheiat
(potrivit art. 41 diu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.1. Titular

COSTACHE GHE. LAURA CRISTINA
DENIS

1.2. Soţ/soţie

COSTACHE CIPRIAN MARIUS

CONPET SA, Ploiesti,

Prahova

CONPET SA, Ploiesti,

Prahova
AJOFM PRAHOVA

Ploiesti
4

Sef serviciu

economist

Somer

104.702 lei

1.083 lei

4.141 lei

I
I

I
I
i



P.F.A. COSTACHE
CIPRIAN MARIUS

PLOIESTI. : Persoana fizica autorizata O lei

JUD. PRAHOVA
1.3. Copii

~r?~lttrtJăL~~S?;-Lâ!!ii~pR~~~~
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

~~~ZJ1rllţli!1fr!iiJk1r1!J3CfJ'!Iijt~~!1J7,:'.'-
3.1. Titular

3.2 . Soţ/soţi e

.:;jfjf~~7?j!l{W£tIiJ!!jlŞ;::;!tJi'.
I

4.1. Titular - COST ACHE GHE. LAURA
CRISTINA DENIS

Prahova
Banca Romana de
Dezvoltare Groupe
Societe Generale,

!
Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank

.- !,
j',
I

DIVIDENDE afererente
2014 incasate in 2015

Dobanda depozit

Dobanda depozit

Dobanda depozit

!99,64 lei

33,92 euro

64,97 euro

106,81 lei

Comerciala
Banca

Comerciala
Banca

4.2. Soţ/soţie

Banca
Romana
pentru locuinte

Banca
Romana
pentru locuinte

!

Dobanda depozit

Prima de la stat

254,31 lei

O lei

I

i
I

1

I
i,
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~fip;ţfgfţEl!it?{i4!€irt:îltJiiM:(f:.;~:-"Jlr~I~'";;~iii~~=-~
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

~~i/;rii!ltj;iii$@7llli!w/gf:Yţlf'i~~~I~.
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

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

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

COSTACHE C. MIHNEA DANIEL

Data completării

14.06.2016

Ministerul Familiei si
Protectiei Sociale

6

Alocatie copil

Semnăt\l1.

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

798 lei

, I

I '

I

i
I

I
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