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DECLARA ŢIE DE AVERE ANUALA

Subsemnatul/Subsemnata, MARUSSI C. MADALINA MIHAELA , având funcţia
de SEF SERVICIU SISTEME DE MANAGEMENT SI CONTROL INTERN/MANAGERIAL laCONPET S.A.,

CNP , domiciliul _PLOIESTI, , jud.PRAHOVA

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familia 1) deţin următoarele:
............ ,., , , .

"/) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În întreţinerea acestora,

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se VOrdeclara inclusiv cele aflate în alte ţări,

/BREAZA. P~AHOVA

PLO/ESTI. PRAHOVA

BA/COl. PRAHOVA

(3)

(3)

(3)

1994, 1995, 20 IO,
20/1

2003,2007

2008

3104m2

558m"

2910m"

."ota~'~"MQ"du
'.'+. ..?l!i:!.-.~' .' ->",r. a'rtf!J . 'doliân.

Contracte v-c,
cu clauza,
donatie
Contract
vanzare-
cum arare
Contract

Marussi Georgev,
Marussi Madai inaV,

Marussi George V,
Marussi MadalinaV,

Maruss i George V,
Marussi MadalinaV,

2. Clădiri

I
I
1-

Marussi Georgev,
Marussi
MadalinaV,
Marussi George y,

""'M;rdUi'i1e'
~~""""'"~:<JXJlHinaire
Contract v-c,
cu clauza,
Donatie
Contract
van zare-

159,4m'

158,5m"

1

2003(2)

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

.'~d~~"~i~tt~t;4~]~~!~~1t~t~~r~}JI
,IBRI:AZA. PR~HOVA' 1994.1995

(3) ,
2010,201 II

PLOIESTI, PRAHOVA,'



cumparare Marussi
MadalinaY:

2007 1/4 Contract Marussi
SINAIA,

(1) 73,85m2 1/4 vanzare- Madai ina li'

'PRAHOVA cumparare Marussi George II'

2016 Donatie J Iiescu Monica le

BUCURESTI, ' , y, Contract Marussi
(1 ) 2015 54 m2

y, vanzare- Madalinal12

cumparare Marussi Georue 1/2~
* 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 coproprietariloL

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

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

IV. Active financiare

2. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisi re 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.
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......IrIs tituţiafcâi'~.âdmiiiisti'eăiă;""
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RAIFFSJSEN BANK,

BRD GSG.

IBRD GSG
! .'
BRD GSG

~:-:::--=:-:::-'--'- - --BRD GSG.

BRD GSG

BRD GSG.

(1 )

(2)

(1 )

(1)

(1 )

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

.~~~~=..]1ll
.Descliis:îii"anuf
fr~~,"i~1~~~~~

RON 2004 J4425.00/titular

RON 2007 38270.46/1 mputernicit

RON 2008 842.89/titular

SUR 2004 459.05/titular

RON 2001 J 403.59/titular (alocatii)

USD 2009 4819.68/titular

USD 2013 15703.74/imputernicit

RON 2012 I 1644.69/imputernicit

RON 2008 33511.49/titular

RON 2013 I 1804.77/titular

EUR 2015 10362.72/ pentru JJiescu Sena

EUR 2015 10028,86/ pentru lIiescu Sena

"Categoriile indicate SUI1/: (1) cont curenl sau echivaleme (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echi""leme: (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri privale de pensii sau alie sisteme cu
uCl/mulare (s'evor declOl'a cele aferente anului fiscal 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 pm1icipăriie în străinătate.

"e 'utegoriile indicate sunt: (J) hârtii de valoare delinute (titluri de slat. certificate, obligaţiuni); (2)
(f('(il!l!i SOli parIi socio!e in societâ(i comerdale; (3) Împrumuturi acordate in nume personal.

an: 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5,000 de curo pc

... nu e cazul. .
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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.

Parinti:ILlESCU SENA
ILiESCU CONSTANTIN

FARA CONTRACT
FEBRUARIE 2015 2017 54000 EURO

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.

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

'Se exceplează de la declarare cadaurile şi lrata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul/şi al J /./ea

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

/. Venituri din salarii
I . 1. Titular

CONPET SA
MARUSSI C. MADALINA

1.2. Soţi.
Ploiesti, 'ud. Prahova
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salariu 93214 LEI



S.c. BAKERHUGHES
INTERNA TIONAL

MARUSSI L. GEORGE S.R.L., Salariu director confidential,,
Ploiesti, j ud. Prahova

1.3. Copii

Student din iulie 20141a
MARUSSI G. IOANA LARISA Universitatea Bucuresti - -

Elev
MARUSSI G. MATEI ALEXANDRU C.N. " I.L.CARAGIALE" alocatie 504 LEIPloiesti
2. Venituri din activită/i independente ..

_ ..
. ... .2. 1. Titll]ar

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosin/ei bUi1urilor ". . . . .'
"

•••••••••••••• •

", ., .. :.. ~, ,,'e. .: '.- .. - .:", ..3. 1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venitllri din investi/ii ...' ...... .. . ..':,/ - . .. . .. ' . ", _/. 7 . /.' .. :.,......
.'4.1. Titular

OMV PETROM,
MARUSSI MADALINA

Dividende 2011-2014 ]61,28 LEIBucuresti
4.2. Soţ/seti€

MARUSSI GEORGE TRANSGAZ. :
Dividende 2013-2014 292 LEI, Medias, iudo Sibiu

PETROSTAR,
MARUSSI GEORGE ., Ploiesti, Dividende 20 I2-20 13 7385 LEIjud. Pmhova _.
MARUSSI GEORGE BRD GSG r

Dobanda bonificata 750,00 LEI.,
".;

"---
MARUSSI GEORGE BRD GSG-

i Dobanda bonificata 304,59 USD,
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

52. Soţ/soţie

6. Venituri din activităli agricole
6.1. Titular

I
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6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de n(ii-ac
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii
Elev

MARUSSJ G. MATEI ALEXANDRU C.N." I.L.CARAGIALE"
Ploiesti

BURSA SCOLARA 5501ei

8. Venituri din alte surse'
8.1. Titular

8.2. Soţ/seŢie

8.3. Copii

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

Data completării

...... 12.05.2016 .
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