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DECLARATIE' DE INTERESE,

Subsemna tul/Su bsemlla ta,
Sef Birou Laborator

de Calitatii

CNP

.Blebea N. Liliana Tasiana
Inspectia

la S.c. Conpet S.A

, domiciliul Ploiesti,

, având functia,

, .bel. Prahova

CI.H1oscândprevederile art 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

40actionar

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa-

l.l S.C. CONPET S.A. Ploiesti,

1.Asodat sauacţionaJ: lasoCiet~ţh:omerciale;<;ompanii/Societăţi riaţioilale; instituţ!idecredit;,grupuri de
,. . ,.1,. 1" •• jl " . '." ., " , ' ....,... J, ,., • ',-' .", '" ,1 ",' .. ;,~' -, •.,' ' ',,' , J. ':" , '.'\' " '~ •. ' .'

interes economic, recum şi membru În asociatii, fundatii sau alte OI' linizatiiueo-uverriamentale:' "..
Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1360RON conform
BVB la 09.07.2013

sau neretribuite,

5. Conţracte, indusiv cele de asistenţă juridică, consultanDă j,uridică, CO'l1suttanţăşi civile, obţinute ori aflate
I'n derulare În timpul ~xercitădi funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor pUQlice finanţate de la bugetul de'
sta.t, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat saUlunde statul este
actiOnar ma' oritar/minoritar:

1



5.1 Beneficiarulde a;mtraet numele,
prenumc:le!denumireaşi adresa

Titular .

SOjlSIJpe .

Rude de gradul I )aletitulatUlui

Societăţicomerciale!Persoană fizică
. autorizată/A9Jciapi fumiliale!Cabinete
individuale,cabinete3SlJCiate,SlJCietăţi
civileprofesionalesauSlJCietăţicivile
profesionaleal răspUllClerelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat!Organizaţll
neguvemamentale! FWlClaţii!A9Jciaţif)

.Instituţia
coniJ:actan1ă:
denw11ireaşi

adresa

Piucedura Plin
care a fost
încredinţat
con1raaul

Tipul.
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contlactului

V?1oarea
totalăa

contlactului

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăOilor comerciale pe acOiuni la care declarantul împreună cu soOul/soOia Oi rudele de gradul 1 deOin mai
puOin de 5% din capitalul social al societăOii, indiferent de modul de dobândire a acOiuniloL

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

Data completării

q.~'..~r..>9?.(!j .
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Semnătura
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