
DECLARATIE DE INTERESE,

Sub,semnatul/Su bsemna ta,
de Sef fo"rma tie

CNP

DOBRE T. IONEL AUREL
la S,c. CONPET SA Pl.oiesti

, domiciliul Ploiest,. ".Prahova

, având functia,

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

1. Asociat sau acţionar Il} socieţăţi comerciale,.~6inpailii/şocie,tăţinaţionale,instituţiidecredit,grupuri de
interes. economic, recum şi membru În'asociaţii,fundatiisau alteor~anizatii neduvernamentale: .' " ,,' .

NI. de părţi Valoarea totală a
sociale sau. părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor1.1 Nu este cazul

;i(2:';'~0~'jitşfeă:i:Îţ)!Î11.~J:ii'bhl:\În'tQ'rglirrelfta~f'::~Q'll'aii'cgţe\rţ!"'"
;:if~;;.iii6tt'£mi>rldili'~!,:hj~;f6ili':ji~'jiiri~!~'~~l~fătn
'" ;~,.,'. ~~, "',,'-, :,lA:.,.,!', ..••.. '.,',.',' 1",.""""'1'.'" ",'0','1"' ~.~".-:..,'.~ 'I.N P, ' ':,""'0'1"":' ':"'!: :I)'~i';'1.,:",",""",'''!'<';'','"'',.,,,
t;eC'6'n6ri1ic';'~'ale'nspcikti i.lOr:sâU:fuii'd~ilil.ot::brl e~a OI\Or

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 Nu este cazul

.".3;.••.Clll iHife'â'.'~o~~'m'emiJlii'.,tii'câ'a'rui ••âs(/el'afi ilor t....'ro.fesio'n1ii ejşi/sau:siil'di câ'l'e;~i;'~,:lV?I)(:)~i:~i;:;:kJ;:iiii:~~,;:,tl~'(~X;',:iiiW!i!;i!!.)i~<l(;i2;\!i;,\',i!~':\\Wi!ltlB~
3,1 membru sindicat Conpet

4> Calitate~l' de'ÎnembruÎn organeJedeconducere, ad.iÎ!jnistrââ~' Şi'£oiitrol/:tetribu;t~ ..sati.netetribuite;
deţinilte În cadrufpâ;tidelor 'olitice,i'micţia d~ţliluiă şi denumirea partidului olitie ..•.. .
4.1 Nu este cazul

I
I

ValoareaI D,llC!ta I
I c8n~~ctubi)

DataTipul
CGilu'2CtL:luicon1]'''''1311.@:

5. Co.ntracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanOi3 juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În clem.Jare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de 12 bugetul de

. 1 l' 7' ~ , '~ '~1. ' t ' ., , J '" l' ~ d 1stat, Dca ŞI om Ionoun ex,erne ?rJ mc"elll e cu SOcletaţl camere:::: e C:.lC:::P:,â. ce s.at, s:m un e statl1 este
acţionar majoritar/minoritar:
5,1 Beneficiallli de contract: 11.LUnele,
premUlle1e1demmirea şi adresa



,
•

denLllllÎreaşi . încredinjat , .contiaetului ~ontraetuli.!i
adresa' conllaetul

Till.t1ar...............
..

Soţ/sape ............... .
/

Rude de gradul II)ale titularului
............

Societăţicomerciale!Permană fizică
autorizată! AsociaPifumiJiale!Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăp
civilepmtesionalesausocietăţicivile .
pmtesiona1ecurăspLlllderelimitată care
desJăşoarăprofesiadeavocaVOrganizaţii
neguvemamentaIe!FlUldapi/AsociaPP)

1) Prin rude de gradul 1 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăDilor comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soDul/saDia Oi rudele de gradul IdeDin mai
puD in de 5% din capitalul social al societăDii, indiferent de modul de dobândire a acDiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al dat~lor menţionate.

Data completării

14.06.2013

Semnătura
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