
Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU AL. ŞTEFAN TE ODOR
de Şef Birou Dispecerat Central la se CONPET SA Ploieşti ,având funcţia

CNP , domiciliul Ploieşti, 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, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, recum si membru În asocia ii, funda ii sau alte or<raniza ii ne<ruvernamentale:

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

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută
2.1. .....

.2~ Calitatea de membru În organele .de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale'
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor decred'it,alegrupurilorde interes
economic, ale.asociaţiiIor sau fundaţiilor ori ale altor or<raniza ii ne uvernamentale: . .'

Unitatea
- denumirea şi adresa-

3. Calitatea de membru În cadrul ~s(ldaţi!!or !]rCfeflim'l~k.."i/:;j8,;;;h'iojk~!-:.
I 3.1. Membru al Sindicatului CONPET
I ~

organele de conducere, administrare şi control, retrUmite sau neretribuite,
olitice, funcţia deţinută şi denumirea Dartidului olific

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă Juridică, consultanţă şi civi1e, obţinute ori aflate
iiJ. d,,:n;:hm.:În timpul exercitării funcţiiim', mandatelor sau demnităţiior publice fiu~nţate de ia bugetii; de
stat, local şi din fondul"i externe ori Încheiate cu societăţi comerCil!Je cu capital de stnt sau unde statiil este
!!cţio:nar nJaioritar/minoritar:

5.1.8alcficiâi-Ui deCOnTIECL: !1Uil1ele,

l!emH!eleidemunllea şi 2dJesa

Instituţia
contractantă:
demnnirea şi
2dJesa

Procedura plin
Calea fost
Încredinţat
conu'2ctul

Tipui
con!1'2ctull1i

Data
îcd~eietii Durata

contmetu;ui

Valoarea
totală a

,..,."',....~..-.+..l.,:
'- .••....•.••.•.•..•••.~•..•h..<i
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Titular. : ............. t---=--" .-.~-
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Rudede gradulli)ale titulalUlui . "

"

/
/'............ .'/,

./"" ..
./

Societăţiconlerciald Persoană fizică (
,

autorizată! Asociaţiifamiliald Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile -....
profesionalecu răspundere limitalăcare
desfăşoarc1profesiade avocat!Organizaţii
neguvemamentâidFundaţii/ Asociaţir)

1) Prin rude de gradull 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
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradull 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 inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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Semnătura
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