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DECLARAŢIE DE INTERESE

Craiova, "

MARIN J. MIHAIL , av~nd funcţia
la S.C. CONPET SA PI.oiesti

Su b8 emnatul/S ubsemn ata,
de Sef sector Orlesti-Ghercesti

CNP , domiciliul
. Judetul Do/j, r

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea ŞI adresa -

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale,companiiisocietăţi naţionale, instituţii de credit, grupud de
interes economic,precum şimembniÎn asociaţii, fundaţii SilUitlteor2'llllizaţiinemvemamentale:

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor1.1. ....

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

),~liQâ!iţ~!e.a'..~eccl#ep~~~~~#:B~~~a~~~I~.de";col\~I]c~f~<a~wihi~ttai.:~'••.,şi: .5~~t~;HI'~.I~)9ciţtăţilot.'.co.Illei~ciale,'~I~
:.I;egiilol'iâhtdn~'ri1~~'ale"toril'pa~ilr~Ns()tietăfil()r'naJi.oIl~le;:;ileJrstitIlPi'6ţ:'de'crediti'~!e 'gr~~urilor:••~e@er~s.,;
I ~.con~h~'ic;'.al~,lI'soeiatii' o;;:saiifri~1aatiiior:o'i:fiIÎe alt~ror~aiih~tii'.i;e~~er;iâm:~11ial~::\;"'.'i:.'.';.:r;;' ';.'...• \:Ji....., ..' ...

Unitatea
- denumirea ŞI adresa -

.,3:Calitafeade\weiribhiîii câdrul,ăsoCia:pilOi'profesion:de'şiJsausindicâ!e'"....;,;, ...••..'< ..•... ,' •.......•.•; , ......• > ;.••....•....
Membru Sindicat Liber CONPET I

4. Calitatea de membru În organele decoiiducere, administrare şi control, retribuite sali neretribuite,
deţinute înbuJrul pm:tidelol"politice, funcţia deţillută şidemmiil;eapartidu!ui politic
41.. ....

Valam:a
to1aJiia

Dam. I DUla1a I
Încheierii cenu:1ctduiccntJadan1ăI

5. Contn,cte, indusiv cele de asiste;,ţă jm"idici1i,cDDsultmllţă jm.jdică, eiJil1l5u!tanţf. şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timp'lIlexercitiirii funcţiilor, mandate/ol' sau demnităţii OI" publice fimmţate de la bugetul de
stat, local ŞIdin fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de st2t sau unde statul este
acţionar m,ijoritarimilloritar:
'" 1 P'::;"'loh"';aM,l rlO~I"\~r+ nltn1pJ.o,

I ;~~:;~~;d~;Umi;;~;~"-'-'



Titular,

denumireaşi
adresa

co!ltracPJ!ui co1Jtmetului

Soţ!so~e" " . "

RudedegmdulI1)aletitularului

Socielălicomereiale!PeISamăfizică
autorizaJă/A.socîatiimmiliale!Cabinete
individuale,cabineteasocia1e,scrielăli
civileprofesionalesausccieăţicivile
profesionalecumspunderelin1itatăcare
desJăşoarăprofesiadeavcx:atl~
n !llVemamentale!FlIllda'ilAs ' }l

1) Prin ntde de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascende~tă 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 societ'iţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. '

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

Data completării

11.06.2013......... .

2

Semnăţqrr, '
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