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Subsemnatul/Su bsemnata,
de . SEF SECTOR PLOIESTI
C'NP

TUDOR D. AURELIAN DUMITRU
,Ia S.C CONPET SA

, domiciliul Ploiesti,

, având funcţia

clHlOscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar p,,:propria răspundere:

Unitatea
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

,'1,

Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.1 S.c. CONPET SA Ploiesti, -
Calitatea deţinută

Sef Sector Ploiesti

Valoarea beneficiilor

54.573
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5.1 8enefician.11 de contract nUlllele.
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I I denumirea şi îr.credinţat" I I CDnlractuJui CDn1K:lctu!ui
adresa CDntractul

I Titu!ar ............... . .
.

I - , - - - --

I SQţlso~e.. ,............ ,

- - - - - -
Rude de gradul I') aletitularului
............

-' - - - - -
Societăţi CDmerciale!Persoană fIZică
autorizatăIAsociaţii familiale!Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţicivile - - - - . - -pmfesionale cu ffispundere limi1atăcare
destăşoarii profesia de avocati Org;mizaţii
nef,'llVemamentale!Fundaţii!Asociaţir)

.•.

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 gradul Ideţin 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
c21racter~1 incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

12 iunie 2013
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