
DECLARA ŢIT;' DE INTERESE.

Sl.lbSemnatllJ/SUDsemnata: DIND 1. CAMIL-DRAGOŞ, având funcţia de: Şef Birou Rfbtij PubJic~,
la: S.c. CONPET S.A. Hoi.eşti, CNP: domiciliul: -

Ploieşti, jud. Praho~a, cunoscând preveoerile art. 292 din Codul Penal privino falsul în
dec!araţiJ, declar pe propria !"ăspu.urlere: . .

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,grupuri de interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţiineguvernamentale:
.

Nr. de părţi Valoarea totală
,

Unitatea
Calitatea deţinută sociale a părţilor-denumirea adresa - sau

sociale şi/sau
ŞI

de acţiuni a
acţiunilor1.1. ..... - - - -- - - -- - -. -- - - -- - - -- - - -

2,'C:ilitii tea~eme m bru '.În;()rg:ilÎele~eco!l ~.uî:ei:er2d#1ini~trar~,Şi"Corifro]'a~~'socJ~tăţi19~c~T~rciale;.'.
,aleregiH

o r.a~tonome,.alecoIripaniilo r!s.octetă fiIOti~'aţirJri:aJe;~~Ieirişti tiitiil6 r;:.~e:',~fedit;~j~::grup ~rii.6t
;de,jniet~s:ec6no,rti~'taie '.:ish~j~ţiilo riâ iif~ild~ ţtil6 ~:iJri~ie "'alt~f'iJii;{iîii~ţi( n~g~vernîim'e~tal~;'\";/:;;,;.S~i

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa-

2.1 ...... - - -- - -- - -- - -- - -
3.' Calitatea dem em b ruÎn'ciid rul.asodilţiiloI'p rofeslolÎaleji/s'a Iisindicar~'~/")i;;',::::):;:,.;:"';.:,:;:;(,;.;";":I/,'/.W.-'.:;:::',\":':'
. • ". ,. ."' ' , - -. ' , ','" -'-"1;'" ":', ".'- '" :',:;,.' "~,\.:.~, , .....-".••',~.,.,\.:_ ..:' .,"',,: .. ,", 'r" .• ,.!;:. ',' ••[, '''\ •3: 1.. .... DA -membru al "Sindicatului Liber Conpet"

-
-
-
-

....4.CaHt:itsa ..~e 'miomilruin. organej~ •.de .'conduc~r~;~dmiriistt#reşi."coritrol,'.'tetriblÎitesali nerctribuite;:

.deţiimte incadndpartidelor pOlitice,fmlcţia dei!Ilută'ş(denmnireapartiduluipolitic "~o ;"! .•..'. '...•,,'
4.1.. .... NU

-
-
-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute oriaflate În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţi10r publice finanţate de labugetu! de 2tZt, !C~2!o, dh: .f''''''', •.•• ..-1 ••..••..• :: cxte.riie ui~jiiic.heiate Cl! societăţi comerciale Cii capital de stat sau" .I."""1..au.ll.l

unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

Insti1uţia Procedura

I Valoarepin carea Data5.1Benefic!a.ruJce ccnt!2ct:m,,"TIe!e, conlr2ctantă:
fost Tipul

încheierii Dumia a to1a1ăaprenumele/denumireaşialresa denumireaşi contmctultti contr2c1u1ui contr.Jctadresa încredinţat
1. contractului uluicontractul

1



I Titular.. ............. I
- - - - - -,

So~soţe.............. :

- - - - - -

Ru:le cregradulI') aletitularului
............ - -' - - - -
Societăjicomerciale!Persoanăfizică
autorizatăIAsa::iaţiimmiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate, =ietăji
civileprofesionalesau =ie1iiţi civile - - - - - -profesionalecu răsplDlderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat!Orgpnizaţii
neguvernamentale!FlDldaţiilAsa::iaţif)

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 1obţin 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
detin 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 co"mpletării
l""J"'i: ".> '? '41"~G~...:;~'~~:~.!~{~~.~~ţ;:f~~.(!.

Sem~ătur~
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