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DECLARATIE DE INTERESE. .
S lios emna tul/S u bsemna ta,

'-de Sef Sector Siliste
Creata M Ion

la ,S.c::. Conpet S.A. Ploiesti
, având funcţi~ .

CNP ,domiciliu! Targoviste,~

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa -

'cia:'j;'i~il1ti;iacti6n~rj1ât$b'cleiăţ'iii~omerciate;'ii~ollÎ''.'~nijjs'o'Cieti(ţi',iitiţibhâle;tiinstitji' ."iifdei;cf~:di't;;Jrâ"'Uri.ide'
.,':["',~i:'Cii;i";"i,'r;',,~';;;,/,;i,i.,j,,,.[,,>,;,'F,i";"T(';P[,jfi:",~';,.(;T,[;",;;"",;,!;'T",i.'.,B ;;Pi";''i'";;"';'',',,,,.,'ţ,j:;, '\';; ,'i2>,:;W;':';'(\'; ,,,,'';,i,Q'i:;;!";;';CY"':'j,:,,,,,,,,, """"m: :,:,:g'i'T'." .,',".

ec(}noI91C;,i recUlţfşr l11cmbr.u,m,:asoţlaţu;Jundaţlhsau'alte:or aUlZa ..1;ncO"uycrnamentale:" T/:,J.Ţ ,;;'i',.i:
NI. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

. 1.1 .

Valoarea beneficiilor
2.1.. ....

3.1. .....

:'~ţit~!3,~~i,;~~i:im~w,~$~~:ţ~[d:~f~~~~1~,'iifl~:C"'",.,
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4.1.. .... --------- ~
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.în geruÂ?reîn iim PlllexerfiIăriii'uncţijio r,manda t~ial-sau' demnitaţilo rp UDHcefirrarr ţatede hh ugetul cie

/
'.stat,!oca! şi din fondllriextern.'~.:',_ori_::înc~~f~. te _,c,~.".s{)deti"iţlcom~rda,~~c:icapitr.~degt2tsau unde. sţ~tu! este
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I 5.1 Beneficiarul de contact miiIIe]e, . lilS1ituiia I Pmcedlila prin. . D1.1mta Valmrea
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Rude de gradul1J) aletitLJlmului
/
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Socie1ă!icom~dPersoană:fizică
1/,,:autoriza1ă/A-v~:fumiliald Cabinete

individuale,cabineteasociate,scx::ie1ă!i
00

..

civileprofesionaleS3.U scx::ie1ă!icivile c/ ---
profesionalecu răspunderelimitatăcare

-_.__Jdesfăşoarăprofesiade avoca1!Organizaţii
neguvemamenta1dFundajiiIAsociaţii2)

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe liniedescendentă.
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 dec1arantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 d'eţin 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
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