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DECLARAŢIE DE INTERESE'

Su bsemnatul/Su bsemna ta,
de SEF SECTOR OPERARE

CNP
JUD. CALARASI

SERBAN N. ION
la se CONPETSA PLOIESTI

, domicili1!l COM. STEFAN CEL MARE,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul pimal privind falsul În declaraţii, dedaI' pe propria răspundere:

Unitatea
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută

"'nsiiiiîţii(de"ci~dit,'..grupuri d
. .~~~f"iirfu~1'tal~:'c,'<_"_~_
Nr. de părţi Valoarea totală <1

sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a' acţiunilOi

1.1. SC CONPET SA PLOIESTI, '
!UD. PRAHOVA

Unitatea
- denumirea şi adresa-

ACTIONAR

Calitatea deţinută

40 1352 RON

Valoarea beneficiilor

2.1 .

3 "c' ;;:.,.' ..,•. ""'b))'''''' ••~.oi'"'.".t~,..w~"'"._...•.••=1._•••....,."1--'" .,•......••.,..•."..'il '.'#,â:" ..,."" .•.•.•'."l-'~""""'Il!#?'W .•e"'.~O'5"""",,, 'o,. ';'.".'.; 'a:.ltatea,'ue"'IQemurumi,cautu. ,asOCIaţn ()r,prOleSlOna e,ş .sau'smuu:a eX~f!ll~,~'i1i~,~,';~';~i;}2~';;~iif.;,;\"!r0.
I 3.1. MEMBRU - SINDICA TUL LIBER SC CONPET SA PLOIESTI

1---------------

5. Contracte,inc!usiv cele de jtsistenţă jll~idică,consuIta!1ţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori atlat
În oeruiareîn'timpuI exercităi-iifuncţiilor,mandateIo.r sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d
stat, loca! şi din fonduriextenie 9riînch~iate cQsocietăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est
acţionar ma. ol'itar/mimll'itai": . .
5.1 BeneficialUldecontra..'i:I1Lllllele, Valoa:l~l



•

pren~mele!denumirea şi adresa con1rnctantă: . care a fost contradului încheierii contractului totală a
.dentnnirea şi încredinţm conuactului contiactulu

adresa con1rnctul
Titular ...............

-

Soţ!so~e...............
.-

Rude de gradul II)ale titularului
............ -

Societăţicomerciale! Persoană fizică
autorizltă/ Asociaţii familiale!Cabinete
individuale,cabinete asociate, societăţi ~
civile profesionale sau societăţicivile
profesionale cu răspundere limitatăcare
destaşoară profesia de avocat! Orgpniza(ii
neguvenlaInentale! FLllldaţii/Asociaţif)

1) Prin rude de gradul J 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 inodul de dobândire a acţiunilor. .

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

Data completării
03.07.2013
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