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DECLARA ŢIE DE INTERI'{,SE

Subsemnatul TOADER D. STEFAN SORIN
de SEF FORIvîATIE INST AL. TERM. la SC CONPET SA PLOIESTI

, având funcţia

CNP , domiciliul Mun. PLOIESTI, jud PRAHOVA, ~

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

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa -

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciaIe,coIIlpaniiJsocietăţi naţi?naie, instituţii de credit,grupuri~e
interes economic, recum şi membru În asocia ii,fmidl1 ii saualteor anizaţii ne uvernamentale:' ,

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

1.1. NU

2.1 NU

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

,(i3FC ii!ltât'ea,';ae';m erob~ii}n';cad rWlâso'claţiir&r:pro'fesi()IiăÎgşVsru'~rna'lcâi'~:~f~~r;:;:;;~"!:;;:~v,~@i$~n:;?i;i~;~Wj'.;r;g;!y,;;,i;t:,:,\';ţ,fJjKi~r~;I;;;:\r
3 1 MEMBRU IN SINDICATUL LIBER CONPET' 1

4> Calitatea de membru înorganelttdeconducere,adriIinistrare şi c6ritrol,l:etiibuit~ sau rieretribriite; ,
1', detinute În cad~ul DartideIor Dolitice, funcţia deţin~tă şi den~mirea partidril~i poiitic ' , ." ' ,

',' :','

4.1. NU

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă jll!'idică, consultanţă jmidid, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate

I În d~rli:âi"e in timpul exercitării funcţiiloi, mandatelof sau demnităţHor pubHc€ finanţate d~Ia bugetul de
stat, locai şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale ~u -,"0-_':4-._1 de stat sau unde statul este,,-a.pll-al

acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Benenciaiuldecontcaetnumele,

.1
Ir..stÎtuţia

r

Pnxeduraprin I ,'Tipul ! Dam I Dw'ata I VaJearea
i prenumele!dem1l11irea~adresa ccntrncCt3Ii1R. care:ilfes i ccr1rzc]'ic:.i i Tr..c~_e~ef: .. J cDrt.-;:rtL~L~i tC..~l~c:; ! ,

1.



•

Penumrreaşi încredinţat
I I

contraetu1ui
I I

contractului
adresa contractul .

1'itular... NU
. .

Scţ/scţe : ..... NU .

Ruce degmdulIl) aletitularului NU .
Societăţicomerciale/PffiUIlJăfizică
autorizafă/Asociaţiifruniliale/Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile
profesionalecurăspurxlerelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat!Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii!kaciaţf)
NU

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa ~eneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titu.Iarul,

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 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

12.06.2D13
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.Semnătura
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