
Su bsemna tullSu bsemna ta,
de Sef Sector Urla ţi-Berea

CNP

ONCESCU S.. GEORGE - MAIDAN , avand funcţia

. la S.c. CONPET S.A. PLOIEŞTI ,
, domiciliul Ploieşti jud. Prahova_

cunoscând preveder.ile urt. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe propria răspundere:

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

1. Asociat sau ac ţionar la societăţi comerciale, companii/societăţ i naţionale, instituţii de credit, grupul'i de
'interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:'

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

?i2 Calitatea de membru În orGanele de conducere administrare şi control ale societăţilor comerciale ale~;1;~1

" , , .~,;mregiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor, de credit, ale grupurilor de interes:)'
l'ieconomic, ale asociaţiiIor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: . l'l>'r~Unitatea

Calitatea deţinută 'Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa-
2.1.. .... - - -

I
E:3-,!;,~iiliţlite:ţ,':â~;!ilem~tu!:Î.#:[~~ag6U';~so.ţi*tiilO,ri:pr,of~siOiI:al~.!iŞil;;##;!siijqi~:g~i~¥;J,~~~;WjI~(;~i$lXilrlt4~:\~jf~~~,j:'~P;ÎiY~fi;~\~1!~:gl~~i*1
3.1.. .... Membru- Sindicatul Liber CONPET

:,4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,\'!!,:ideţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 'i4.1..: ... -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică,- consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflateÎn derulare în timp!!! exe!"~!tări! f!!!!ct!nor~.ma!!date!o!' sa!! demnjtăt ilor publice fillanţate de la bugetul destat, lo~al şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerch,lle cu capital de stat sali unde statul esteal:ţionar majoritul'/minol'it2r:
15.1 Beneficiarul de contract: numele, I Instituţia I Proceduraprin I .Tipul .1 Data 1 Durata 1 Valoareaprenumele/denumirea si adresa i contracraniă: carea fost contractuluI Încheierii contractului totalăa

1



. denumireaşi încredinţat contractului .
contrâctuiui

adresa contractul
Titular ..... : ... I - - - - - -

I
Soţ/soţie ............... - - - - - -..

-Il
Rude de gradul I ' ale titularului
............ - - - - - -.
Societăţi comercialel Persoană fizică

autorizată! Asociatii familiale! Cabinete

individuale, cabinete asociate, societăţi

civile profesionale sau societăţi civile

profesionale cu răspundere limitată care

desfăşo.ară profesia de avocat!~Organiza!ii

neguvernamentale! Fundalii! Asociatii2)

Ilj - - - .. -Pnn rude de gradul 1 se mţelege pannţi pe IIme ascendenta Şi COpilpe lIme descendenta.
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 Ideţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării SemnăturJl-

13.06.2013 !
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