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DECLARA IE DE AVERE

SubsemnatuUSubsemnata,
de sef sector Ca/areti
CNP

LEUSTEAN D. CORNEL
la CONPET SA

, domiciliul BUCURESTI, "

, având func ia

cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal privind falsul În declara ii, declar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) de in următoarele:

* 1) Prin familie se În elege so ul/so ia şi copiii afla i În Între inerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte  ări.

,jud.

Tamadau Mare,
jud. Calarasi
Tamadau Mare,
jud. Calarasi
Fundeni,
jud. Calarasi
Salcioara,
jud. Calarasi
Fundulea,

agricol 1999
agricol 2012
agricol 2012
agricol 2012

intravilan 1995

2,5 ha 1/1 mostenire Leuştean Georgeta
0,5 ha 1/1 donatie Leuştean Georgeta
0,9 ha III donatie Leuştean Georgeta
3,03 ha 1/1 donatie Leuştean Georgeta

1184 mp 1/1 vanzarel Leuştean Georgetacumparare

160 mp 1/1 vanzarel Leuştean Georgeta Y,
cumparare si Leuştean Cornel Y,2010intravilan,jud.

Calarasi
Fundulea,
Calarasi

* 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 men ionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, copilul),
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte  ări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan ă; (4) spa ii comerciale/de
produc ie.

*2) La "Titular" se men ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ul/so ia, 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 înmatriculării, potrivit legii

autoturism
autoturism
autoturism

Fard Focus
Dacia Sandero
Seat Ibitza I

2011
2010
2016

Vanzare-Cumparare
Vanzare-Cumparare
Vanzare-Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale pre ioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec ii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ional sau universal, a căror valoare
Însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor men iona 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
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ii, forme echivalente de economlSlre 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 institu ii financiare din străinătate.
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente: (3) fonduri de investi ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului jiscal anterior).

2. Plasamente, investi ii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de pia ă Însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investi iile şi participări le În străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de inute (titluri de stat, certificate, obliga iuni): (2)
ac iuni sau păr i sociale În societă i 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: Nu este cazul

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ii emise În beneficiul unui ter , bunuri achizi ionate 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.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate fa ă de valoarea de pia ă, din
partea unor persoane, organiza ii, societă i comerciale, regii autonome, companii/societă i na ionale sau
institu ii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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1.1. Titular

1.2. So /so ie

1.3. Copii

*Se exeeptează de la declarare eadourile şi tratariile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al JJ-lea

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 fis cal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1. J. Titular
CONPET SA Ploiesti

Leuştean D. Cornel
jud. Prahova

1.2. So /so ie

1.3. Copii

salariu 80023 lei

2.Veriituridin activită i in(iependellte '.
2.1. Titular

Leuştean F. Georgeta

Leuştean Cornel PFA
Leuştean D. Cornel

Bucuresti
1.2. So /so ie

Intreprindere Individuala
Leuştean F. Georgeta

Fundulea, .
jud. Calarasi

3. Venituridin eedar.eajolosin tiibutiiiril~f.~;i ~•."'~~Cc~"ct'k;;,
3.1. Titular

4

venituri din profesii libere

venituri din profesii libere

4295 lei

13948 lei



3.2. So /so ie

4:Venlt¥i( i1Urives&fiC
4.1. Titular

4.2. So /so ie

5: Venitttri dinpen,sft .
5.1. Titular

5.2. So /so ie

6.Venituridin acti~itfziiiiificok;'{ .•..;.~}~ "&'~~1~:"t~-'::&'~'X\~~ ::j.h£[•.•
6.1. Titular

6.2. So /so ie

~i
._~.'¥t'.. _... _~Venituridillprefnii.şzdi;;)~&rii4.. fiarqs{;i.t¥)g:fP#WtFc.

7.1. Titular

7.2. So /so ie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse. ..
8.1. Titular

8.2. So /so ie

8.3. Copii

Prezenta declara ie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ionate.

Data completării
30.05.2016
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