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Subsemnatul/Subsemnata, COSTEA M. MIHAELA ANAMARIA
de SEF SERV JURIDIC CONTENCIOS la S.c. CONPET S.APIO!est~,

CNP , domiciliul Ploiesti

, având funcţia

iudo Prahova

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

l.1.. ....NU ESTE CAZUL

Calitatea deţinută
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

en
Valoarea
totală a

părţilor sociale
şi/sau a
acţiunilor

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. .... NU ESTE CAZUL

1 COLEGIUL CONSILIERILOR JURDICI PRAHOVA
SINDICA TUL LIBER CONPET

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

••S•..€()'Iltracte/jnCltisiycei.e;dţ) ..~.şist~nţăjnridică;\c~ns~lt$niă.juHdlţii, ...c{)~su~t~njă::şI~'iiiiţ•.Qbfi~:aitt<~~..
. .' . ,": :' ';: ,':', "~'-:-'_ v" ": ci" :', ': ; -~:, ::,":.? ;' "', ',,-,,:,. 't- '~')'-,'-: -' ~'-,''.' ,':' -'>' .';. :'::-, -':-'/'~"'__' ;~'-:'~"'"',:,"__:"'..,__:--',:' .-,"-<" ',' -/- ,.:.' :, '.'-:'~ -<'o ': ~. " -,:" _ :', ".~,"<'_: >'.~'::",:.,'-<".'.i-,' -, - - ',',': _' ,::-"'> ..,. ",:: .:.. ;,' -: ,-. _:.:. "
~flate.Îţi..dţrulare .•..în:timpul.e~ercităriiţll~~ţi~or,man~a.teloj" •.•sau •.demţiifăfilorpubli~e;fmanţafe'.<le.I~.'
'hu~e!llide stat, lo~âIsi~i~Jo.~dllÎiexte~Iice"hrlîm!bela,te'C.1!soCietăţicomef~ial~~u'(:a itâl'o~sfâi~au <.
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5.1 Beneficiarulde contmct numele,
prenumele!clenumireaşiadresa

TItular .

Soţ!so~e .

Rude de gmdul 1 aletitularului

Societăţicomerciale!Persoană fizică
autorizată!Asociajii fumiliale!Cabinete

I
individuale,C2bineteasociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţicivile

_ rofesionalecurăspm:lere limitatăcare
desillşoarăprofesiade avocat!Orgţmizatii
neguvernamentale! Fundaţii!Asociajii2)

JrLqjruţia
contractan1ă:
denumirea şi

adresa

NUES1E .
CAZUL

Procedum prin
a:ueafost
încredinţat
con1luctul

TIpul
contractului

Da1a
încheieii
conîmC1ului

Dl11ata
contractLdui a

contract
ului

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descertdentă.
1) 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 cOJnstntuie act pubHc şn răspund potrivit legii pe~r;nlepentru inexactitatea sau
caraderu! incomplet al datelor menţiomilte.

.1.

Data completării

10.06.2013.

2

Semaatura


	00000001
	00000002

