
',' __.'l-~.~'({

iJl';CLARA J IL DE INTERESE

SubsemnatuJlSubsemnata, TOMA GHE. ANDREEA-PATRICIA
de SEF SERVo FINANCIAR, BUCETE la S.c. CONPET SA PLOIESTI

, avilnd funcţia

CNP , domiciliul PLOIESTI,
. ŢJI). PRAHOVA

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte or!!anizaţii neGuvernamentale:

.. , .

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

de acţiuni şi/sau a acţiuni lor1.1.. ....
I

..

.
2, €a/itatea de membru îJ1'orgahele de c()I1ducere,iadmînistrare şiconffofalesocietăţiiorcomer~iale,ale
regiilo rau tono me,'.ale companiilor/societăţiJornaţionaje;ale .•înstitl1ţiiIor. decr~dit;şle,gr~pur,j]()r:dejnte,l"es
economic,. ale asociaţiilor sau funda ţiilorori: ~le aitoror!!:ani~aţii n~!!:uver~ameiitaie~ .....'...../.'i'i':(.::./., .......•',:,.':,.,.

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa-

2.1.. ....

..,
Calitatea de membru în cadrul asociaţii lor profesionale şi/sau sin4icale' '.. . .. :

"
. .. '

.:J.

3.1. MEMBRU fN SfNmCA TUL LIBER "CONPET"

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,deţinute in cadrul partideior politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 ......

.

, ,

15. Contracte, inclusiv reJ: de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinu-te ori aflateîn derulare în timpul exercitilrii funcţiilor, mandatelor sau demnităţi]oI- publice finanfate de la bugetul destut iocai şi din. fonduri externe ori încheiate cu socie.t.ăii comerciale cu c.()pit21 rle 5t~t5~E unde .5t~t~:d.c,stf
. ,

I acţioml.l' majoritar/minoritar:

1



Valoarea
tctcJăfi

conu-actu!ui

I
Uuata I

conlr2ctu!uil
i
I

Data
mcheierii
conuTIctuiui

Tipui .. ,
contractuluI I

1

Prccedura plin I
carea fost I
Încledin\fli /'
contr2cn~1

I

Instituţia
contractantă:
dCilLulîlrea şi

2cn:sa

5.1 Beneficiamlde contract munele,
Plenumele/denumil1:8.si adreSE!i' ,

I TihJ1~J'
i

•. ,..~.......... , "", ......
II

I I I I I ISoţ/soţie ...............

I I

Rude de gradul II) aletitulal11lui
........ "' ..

Societăţi comerciale!Persoană fizică
autorizată!Asociaţiifamiliale!CabÎnete

I
individuale,cabineteascciate, sccietăţi
civileprofesior.alesau sccietăţi civile
profesionalecu răspundere limitatăcare
desk1.,."03răprofesiade avocal!Organizaţii.. ..I neguvernamentale!FLmdaţli/AsccraţJ()

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) S'e vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularu 1,

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
sO,cietăţilorcomerciale pe acţiuni la care dec!arantu! împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitafu! social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

.J,.L:t.."t:.9../. .'~ .
, ,~ .

. '
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