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DECLARAŢIE nE INTRRESE - "

Subsemnatul CELEAPCA F.MARIAN DAN
de SEF SECTOR BARBATESTI la S.C.CONPET S.A.PLOIESTI

, având funcţia

CNP , domiciliul Comuna Barbatesti, Sat Barbatesti, ,Judetul Gorj

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

NU ESTE CAZUL,

Calitatea deţinută
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

Unitatea
- denumirea şi adresa -

NU ESTE CAZUL
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

5. Con tracie, il1clusivcele deasisten ţa juridiCă; consulta:n ţă juridiCă,c()DSU itan ţă şi Civile, ()bţinufeori aflate
Rl1I derulare lin timpul e:,,,,rcitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţi!or publkefInanţate de la bugetul de
stat, lacal şi din fonduri ext~rne ori incheiate cu societăţi comerciale Cl! capita! de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar: .'. . .
5.1 8eneficiallrldecontJact: nUmele, I Instituţia

I premnneleldemunireaşi adresa . contmctantă: Îr:.'heierii tot;jl': E. ,

1



.

I denumireaşi încredinţat contractBlui contractului. achesa contractul
,ular..•.............

NU ESTE CAZUL .
Soţlsope................

NU ESTE CAZUL
Rude degmdul1')aletitularului
............
NU ESTE CAZUL
Socie1ăţiccmelciale!Persoanăfizică
autDrizatăIAsociaţii:familiale!Cabinete
individuale,cabineteasocia1e,socie1ăţi

NU ESTEcivileprofesionalesau socie1ăţiciVIle
CAZULprofesionalecu răsplliXlerelimita1ăcare

desf3şrorăprofesiade avocat! Organizaţii
neguvernamentale!Fundaţii!Asociaţii2)

1) Prin rude de gradul J 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
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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

12.06.2013

Semnătura
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