
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, VARLAN ALEXANDRU
SEF BIROU RELATII PUBLICE, pana

de la data de 01.06.2014 la SC CONPET S.A. PLOIESTI

, având funcţia

CNP , domiciliul Ploiesti, ~
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propri •• faspundere:

Administrator

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa -

SC ASAP CONSULT SRL Ploiesti

1:Asociat sau acţionar la societăţi co'ifierCiale, companii/societăţi naJionale, instituţii de 'credit, grupuri de
1 interes economic; recum i membru În asocia 'ii, funda ii sau alte or aniza ii ne uvernamentale:

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor
10 s 100 lei

2.1 . /'

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar ma' oritar/minoritar:

5.1Beneficiarulde contract numele,
prenumelcidenumirea şi adresa

Institutia
contractantă:
denumirea şi
adresa

ProcedlllE prin
care a fost
ÎI1crErlinţat
contractul

TIpul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

1



TItular ...............

Soţlroţie ...............

/"-
Rude de gmdul Il) aletitu1arului /
............ /
Societăţioomerciale!Ptnmnă fizică VautorizBtăI A9xiaţii fumiliaIe!Cabinete
individualt;cabinetea.<n:iate,9Xietăţi /civileprofesionalesau9Xietăţicivile
profesionalecu răspuIxlerelimitatăcare
~ profesiade avocatiOrganizaţii
neguvemamentale!FundaţiilA9Xiaţij2)

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 beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

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 r 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

......q~/~~/~t.....
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