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DECLARAŢlE:PE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Blebe"a N.Lili:ma Ţasiana
de Şef Birou Laborator Inspecţia Calităţii la SC CONPET SA Ploieşti

CNP , domiciliul Ploieşti, :...

cunoscând p'revederile'art. 292 din Codul penal privind falsul În d~claraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociatii, fundaţii sau alte organizatii neguvernamentale: .

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
Calitatea deţi.nută sociale sau părţilor sociale• - denumirea şi adresa-

de 'acţiuni şi/sau a acţiuni lor
I.l S.C Conpet SA Ploieşti

actionar 40 1400/ conf
BVB/13.06.20 13'-.
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2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regmor~uiono.me, ale companiilor/societăţilor .naţionale, l!lle instituţiil~rde credit, alegr~purilorde interes
economiC"ale asociaţii/ar sau fundaţiilor ori ale altor ol"lranizatii ne/;!uvernamentale: ..... '....> ..

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa-

2. 1. .... ,~-...... '-----.. '..•..,.._~
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3:-",Ca!it3tea de'membrii it cadrul âsociaţiii6r profesionale şi/sau s!uulcait= .
I. . ..

3.1. f\.1elnbru al Sindicatului COt~PET
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.•..4. Caiitatea de membru În organele de conducere, administral~e şi control, retri!mite S2!.! neretribuite,
ăeţim,te în cadn.!i p~.rtidelor Dolitice, funcţia deţinută si denumirea partiduill.ipolitic .
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5. Contracte, inc!l]siv cele de isistenţă jurk!idl, .:ommlt:mţă juridid, cor.su!tanţă şi civile, obţinute ori aflate
in derulare !!! timpul exe!"c~!ărH ft~ncţHior:; j'mmdlltelor sau demnităţHor publice fimmţate de la bugetuJ .L

Ut:'
stat, local şi din Îonauri exrerne ori incheil'ide Cii societăţi comerci2~e Cu ca pita! ele stat sa li unue statul este
acţio!!ar !TI2~or!tar/minoritar:

I
instituţia Pmcedw'aprin

Tip~iI j
.

Data Vablica'~i1Beneficiarul de contT2C;r: ntnne!e, conucctantă: caieâ fost Dutata
l' P!1":!luln.eleidellLll11irea şi adresa eenulnh-ea şi lrict.;.Ji!JţBţ încbeierii . . totaiăa

I I
cQ"tra•.''tu!u: i. . . I co:,t,oet,:!LE

LC;1u"L.:-:-L~1~i II i adresa cOI1Îl'8ctul contrsctulur
I I

1



,mlar .. ; .

Soţ/sape .

Rude de gradull Jaletitulandui

Societăticomerciale!Persoanăfizică
autol~ Asociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile
profesionalecu răspunderelimm care
desfăşoarăprofesiade avocat!Orgapizaţii
neguvernamentale!Fundaţii!AsociaţifJ

\.
\

\

1) Prin rude de gradull 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul Împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

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

Semnăt~ra
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