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CATANA I.FLORlN EDUARD
la . SC C{)NPET SA PLOIESTI

Subsemnatul
de SEF SECTOR MORENI

CNP
JUDETUL PRAHOVA

1 "'J' J, aomICI lU PLOIESTI,

, având func.ţia

,cunoscând prevederiJe art. 292 din CoduJ penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

]350 RON
cf. BVB la 25-06-

20J3

'506,25 RON
cf. BVB Ja 25-06c

2013

64799 RON

Valoarea beneficiilor

40

15

CERTJFICAT
ACTJONAR

Calitatea deţinută

Calitatea deţinută

SEF SECTOR MORENI

Unitatea
- denumirea şi adresa -

SC CONPET SA PLOIESTJ,
PLOIESTI, :UDETUL PRAHOVA

.SC CONPET SA PLOfESTJ,
PLOIESTJ, JUDETUL PRAHOVA

1. Asociat sau acţionarJa societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, recum şi membru În asociaţii, fundaţii SlW alte oraanizaţii rieauvefna'mentil1e: .

Nr. de
părţi

sociale sau
de acţiuni1.1.

1.2.
MOSTENIRE
CERTJFICAT

ACTIONAR NR.
9624939/10.09.96

2:Câlitatea.[de
imem bru.:tu'\o("'âii eJe';;d~;;.c6hdUc'efe!Waa'illiiiis'ifâ't.ieri':;cohtro'i'iăJe:%s'oCiCiătil'b '~omer2jâle"rj~le\

[ff!h~\i,~f~;t~fi1'l:î?~i~m~,~~fM~WJ:~Fi~î{f~~~~itll'~1;;~~i1J~rrt'".. i~~~';
Unitatea

- denumirea şi adresa-
2.1. SC CONPET SA PLOIESTJ,STR.

PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA
3 'C' J 't' , t'" . ','d . ... ....b" ,,,,,,,,,,,. "'d' '. "'il .': .... :.....•.,.t. ']',' .....,."....'•..,...,....:"".. ']"'''.•.;,...;<'> ..••••;.' ..•••..• 'd" "i.,."I."\:~••1,'~:.,••,\i,',, ..I•..•.!{.,";P:S!g!i,~ff,':,~!'!".(::;.:,,: ..,'.!".!:I'.r;.•.;i'l~Jil::.'-1;;;;I:\.ri":'.'1"::""':"
.' '. ,a j a ea e mem ru IRca fU. aSOCia.li or. ro.eslOna e...şl ..sausln lca e'\.,::":..';.':',.,,..,.:.,..::}i.,.::,;i','i,~••..'.':;l":':"',:'}:.i

r
'::;''"1i'C\'':''''')':'i1''C\':;;''''':::''''''.3.1...... SfNDICATUL LIBER CONPET

L

4.1...... NU
orgaiîeledeconducere, adllliiiistrare şicoriirbl,. retiibuite sau neretribl.lite,
olitice, funcţia deţinută şi denumirea artidului p~Jitic .

- r t t . 1'. 1 d '. t-' 'd' - It 0-' .". - ..._ . "1 h' • fi~. ,-,Oll.rac e, HlC USIVce e e aSls,ell.a JUri lca, COllSu::m 2 ]lJrh",C2, COlQSiJJli'!J1'ti'! ŞJ CJ"/M~, l)uţm~te on lid>iltf
. în derulare i'n timpul exercitărij funcţiilor, mandatelor s:m d~rrHJjtătilor publice finantate de Ja bu£etuJ de

1. , '-'stat~ local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de St2t sau unde statul este
acţion11r !TI2joritat/mii1oritar~

5..1 BeneficianiI de contract: nU!11e!e,
pn:1llUllele/denLUllirea şi adresa

Instituţia
CO!ltra ..~111tf(

de!~~~!1~i1;::]şi .
adresa

Data

contr2etului

I DlU3la IiC0IlIicCEii"j I~
I .

Valoarea 1.
rOG/ba j

contraetulL.li /
I



•
Titular

I 1 ..

NU

1.
-Sape ,

I
/.

NU

Rude de gradulII)aletifulwlIlui
NU.............

Societăţicomerciale/Persoanăfizică
autolizatăIAsociaţiifamiliale/Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
civilepmfesionalesau societăţicivile NU
pmfesionalecu răspLu1derelimitatăcare
desfaşoarăpmfesiade avocat!Organizaţii
neguvemwllenta1e/FWldaţii/Asociaţi?)

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 ~nde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăDilor comerciale pe acDiuni la care declarantul Împreună cu soDul/soDia Oi rudele de gradul r deDin mai
pu O in de 5% din capitalul social al societăD ii, indiferent de modul de dobândire a acO iunilOL

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

Data completării

25-06-2013

Semnătura-

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