
DE.CLARA ŢIE DE INTERESE

Su bsemna tul/Su bsemna ta;
de Sef Sector

Enache V.Vasiie Florin
la S.C.CONPET S.A. PLOIESTI

, având funcţia

CNP , domiciliul In Constanta ..

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

40ACTIONAR

Calitatea deţinută
. Unitatea

- denumirea şi adresa -

I.l S.C.CONPET SA PLOIESTI

!i1.C;:A~'ociatsaiî"t'aetoD.' "'-'::societ~f'iJ:CornercHile'%l:om"anli7SQdetă ţi.năţiorlaJe:c.ms~iitu:til'()ei'CrţaÎt;~r;u" .Ilfi de:',." '" -:1,' l.. 'ţl't .. '~::;i(""~,-'~"'.;r ",1' ""1,,11 .,.,t. ,.;.t~.'. ,~',,'"h"' ~:'I'II/Ij~.:'",",J.", !..,..'~',.:":';',:,",,',;11,';;- j:;'f ••"'-'!!'J~:"(i'If:i'~;'"~,r,;>.~"~o;.~,:,,,,~,:'. ,,~~"I'~.,'-~"'....,_'I>_';';:~"~i ~•." "_"j. ',' .~,~, if"j:'~I~i'~"-,--7tl" ,_.,- _,.: ," _'~:;:" '.->" '.,.~~~ ",' g~,~",.J,~_ ~';".' ,.,' .
;'inter.es;;econQmic~. . recum"! .i;;riiembnhÎiî~asocÎaiÎ;;fundăii ;sâu~aIte,orLâhiza ii 'ne "uyernaJÎîeritaIe:.", ; ",," .'!,

Nr. de părţi Valoarea totală a
soci~le sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1352LEI la data de
02.07.2013

2.1.. .... X
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

.,':>..••{:.n. ".;a" "l'l'ta'''t''e''a'''''d.'..e'~.m"'"'P"e''''''m'''i:!r''''"u''';','''..l'n''''.''.'.'c'''a''.':d.','~r". :"u:'''l''''a:'s;';"o''''.'C'I'a~rl'I'I''o'','r'';'.':.'''r'''..'.~o''e;~s''1'~O''n"a:'.l.e'.....'I.. ..,,~ •..,', .. ,.~ -., .'" l' ~'r'" ','-
J "'" .u . . l' l:s'all,Sllll:llCa e,,:.,:;!~:';,t',
3.1.. ....X

n~~etri~uite, "

5. Contracte, inclusiv cele de asisfenţă juridică, camm!tanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar ma' oritar/mÎnoritar: .
5.1Beneficiaruldecontractmnnele, Data Valoarea
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prenumele!denumireaşiâdresa contradan1ă: carea fost contractului . încheierii 'contractului totalăa
denumireaşi încredinţat contractului contraCtului.

adresa contractul
TItular..... .x......... .

SoţIsope ..... .x.........
.

Rude de gradul1')aletitularului
............x

Sociempcomerciale!Persoanăfizică
autorizatăIAsociatiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate, ~emp
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecu Iăspunderelimitatăcare
desfă;oarăprofesiadeavocaJ! ~
neguvernamentale!Fundaţii! Asociaţii)

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

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 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 1deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul,de dobândire a acţiunilor.

Data completării

03.07.2013
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Sel1U'~tura

.......... , .
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