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DECLARA ŢIE DE INTERESE

Su bsemnatuJlSubsemna ta,
de SEF REGIONALA

CNP
CONSTANTA

el-IlS TIMi:JR VASILE
Ia S.CCONPET S.A.PLOIESTI

, domiciliul

, având funcţia

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

I.1.S.C.PETRODATA INVEST S.R.L. CONSTANTA

Calitatea deţinută

ASOCIAT

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilOl
200

2.1. .....

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

~::3'2)i~~fit~tra;rdt\illfettlîlJ:rtnllitcaartlli'a's()'Ejâiij'(ft:ii''Fote~i()rraier'itsâli~isîh'ăi~a,- - _.g, . 'O < •• , o••• ," •• ,-- '-- ,,' '.'~' .-'. ,.". ,. _ < "';',' •• , __ ,,, ,_, • , ••• " <. _ .' ." ," ~ ',' 0._ • ,:' __ , ,,_ o" >., _ _ ",'" ',.'.'" _: •• ' "." " .'" _ ' __ '.', _

3.1. MEMBRU SINDICATUL CONPET PLOIESTI
MEMBRU SPE ROMANIA, MEMBRU SOCIETATEA INGINERILOR CHIMISTI ROMANIA,
lV!EMBRU SIJ'WrCATUL OVIDIUS CONSTANTA

i!~j}!f~e~i~\~~~~Î~~}fff~~!:$i~~~~i~~I~ri~J~i~'l~f1~
SiBeneficiaruJ de con~...ct:numele, I In-StittJlia . Procedum pli'1 Tipul. I Data Dumta Val~-ea

l-Jlc1!u!"ne!elden.U!liI-eaşiaqrc&'1 I contract3ntă: care a fosf contractu1tu.1 încheierii contractului I totaJăa

1



demnnireaşi I încredinţat con1J:aclll1ui contraetulu
adresa I contractul .

Titular .... o •• o •••••••

Soţ/soţe ...............

Rude degradul 11)ale ritularului
............

SocietăJicomerciale!Persxmă fizică
autorizatăI Asociaţii fumiliale!Cabinete
1.'1clividuale,cabineteasociate, societăJi
civileprofesionalesau roetăJi civile
pmfesionale curăspundere limitatăcare
clesiBşoamprofesia de avccatl Organizaţii
neguvernamentale!Fundaţii! J\socialii2)

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 Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu soţuI/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 pubHc şi răspund pot.rivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

12.6.2013
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