
Subsemnatul/SllbsemlJata, MARINESCU G. GHEORGHE MARIAN
de Sef Formatie Transport si Mentenanta Auto la S.C: CONPET S.A. PLOIESTI

• având fUllcţia

CNP • domiciliul Moreni, • ,jud. Dambovit<l

cunoscând preveder,ile art. 292 din Codul p'enal privind falsul in declaraţii, de.clar pe propria răspundere:

Actionar

Calitatea deţinută
Unitatea

- denu:nirea şi adresa-

1. Asodatsauacţionarla societaţicomerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupul; de
interes economic, precum şiinembruÎD asociaţii, fUl:idaţii sau alte on>anizatii neguvernamentale:

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

80 Conform Rasdaq1.1 ..... .s.e. CONPET SA

o
Valoarea beneficiilor

Membru CA

Calitatea deţinută

2. ,Calitate~ :~e'lTI~inIJruÎnorganele, de conducere, administrare şi control, alesocietăţilorcomeJ'cia!c, ale
,regiHo r' auto'D?Dle',alec?1ll IJ~niiI?r/societăţilor naţionale,'aleinStitllţiilordecr:dit" ale gru punIa r de in teres
economic; aie asocla.ţHlm<saufundaţiilcii" ori ale a!to'r organizaţii ne"uverilaineritaie: "" " '

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1 Liceul Teoretic I.L.Caragiale Moreni

3. Calitatea'dememb'tu În cadrul asoeiaţii!ol' profesionale şi/sau sindicale
3.1 ..... ,Membru de Sindicat,

I

--

4. Callitateademe!!!!bru Hn.orglmeie .de conducere, administrare, şicQil!trol, ,r~tribuite S2U I1en~tli'ib[dte,
deţiilllBte 1111i1 cadrii!lJ~rtlrleloTllo!itke, fUllc~iadeţinlităşi de!lumi,ea pamdilhli politic
4.1 ...... NUECAZUL I,

!
~

-i1-- _
II5, COJ1litira;:,e, il1ldUlSiv cele de asisknţă jllridică, coitlsuitailţiii jlll'Îdkă, cOlJlsui.:al1lţ2i şi civile, ootl:l1!t::: ali'~ ,nfh11e I
I În deniJ!are ÎI! rimpll! exercitării fmlC1ţmOl',mandatelor sau demnitiiîHO,r PliU,-!ice fiJZ2l!,t2tede 12 D!!:;et:.J! de III stat, local şi din fouduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale Cl! c2.l3!ta! de 5t2.t ,S2l! lJl!ce 5t21t,,~ este
actionar majoritar/minoritar: . :
5.1 Be!:et!c!2!~!!dec0~-C!:~urr:e!e. !:".S!:Ţ..~i3 P:DCC'':lduijj";jj .Tiplil Daul Va:omm
prcmiiT:e!ddenuiiiu'ea şi adJ1:sa ccnlJacWn.i carea tlbt eonlJac1uiui Încheierii leL1L') "



•
denui11Îrea şi incrediqm COîlu.âctt.î:Ul I , !i . C!..Yltmctu iLj 1 I

Iadresa contractul i iTitular. .............

INU E CAZUL .

I
Soţ/soţie ... : .......... INU E CAZUL ! Ii I

Rude de gradul] IIale titulanJ!ui
............ NU E CAZUL

I
.

Socieâiţi comerciale! Pel'SJană fizică
autorizatJl Asociaţii rrll11iliale!Cabinete
indivi::lualt~cabinete asociate, sxietăţi
ci\;'ileprofesionale sali socieâiţi civile NU E CAZUL
pmfesonale cu răspt.mdeno:Innm care
desmş:l<lJ1ipmfesia de avoeat! Oganizaţii
neguvernatT.entaJelFundaţiil Asociaţi?

1) Prin rude de gradul J se Înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
1) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută. titularul.

soţuUsoţia şi rudele de gradul] obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul Împreună cu soţuUsoţia şi rudele de gradul! deţin 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 illexactitat,e~l sau
caracterul incomplet aJ datelor menţionate.

Data completării

12.06.2013

::

Semnătura
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