
biNf~2~+ţ<!J cG 2;:;/4 DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul CATANA I.FLORIN EDUARD, având funcţia de SEF REGIONALA PLOIESTI pana la
data de 01.06.2014 la SC CONPET SA PLOIESTI

CNP , domiciliul PLOIESTI, ,
JUD:KJ LJL t'RAHOV A
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria
răspundere:

~1. Asodatsau acţÎona"f la societăţi comerciale, companii/societăţi nationale~-instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru ÎJi asociaţii, fundaţii sau alte on!anizaţii ne2uvetnamentale:

NI. de Valoarea totală aUnitatea
Calitatea deţinută părţi părţilor sociale- denumirea şi adresa - sociale sau şi/sau a acţiunilorde acţiuni-

1.1. SC CONPET SA PLOIESTI, STR.
CERTIFICAT 1840 RON

ACTIONAR 40 cf. BVB la 06-06-
PLOIESTI, JUDETUL PRAI{()YA 2014

1.2. SC CONPET SA PLOIESTI,' MOSTENIRE
690RONCERTIFICAT 15 cf. BVB la 06-06-. PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA ACTIONAR NR.
20149624939/1 0.09.96

2. Calitatea de membru În organ~le dec.onducere,~~piinisi~arej( cqntrol alesocietăţiloFc()mercţale,~le .
regiilor autonome, ale companiilorlso~iţţătilo.r natţ()D'âJe~-ale. instituţiilor de crediţ, ..aleg,ruImrilof de
interes economic, aleasociaţiilor saufUlldaţilIor. orialeaîto('or!!~lDizaţii ne2uvernamentale:' ',' .'."..

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -

2.1 - - -
3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor)Jrofesionaleşilsau sindicale.: :. ;"'; .'

3.1 ...... SINDICA TUL LIBER CONPET

.

4. Calitatea de membru în organele decohdti.~ere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.. .... NU

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, ()bţinute 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 acţionar majoritar/minoritar: . o.

I
Instituţia Proceduraprin

Data Valoarea5.1Beneficiamldecontract:mnnele, contractantă: careafost Tipul încheierii DUlata
totalăaprenUlllele!denUlnireaşiadresa denUlnireaşi încredinţat: contrnctului contractului contractului contractuluiadresa contractul

1

__ _ _--'_ -.J



"
TItular

NU

I
I So~e

I I
I

I NU

r Rude de gradulIl) aletitularului NUL__._..,..._....~,______ '________ .___1 .... ------ ._._~--- -- ------",--,- . . -- ... _-_. __ .._ ..__ ..._-- _ .. - -,.',_.,_._---_.,-- ----~_ . ..-

Societăţicomerciale/Persoanăfizică
autorizatăI Asociaţiifumiliale/Oibinete

-----_._._._-- -_._-,---'.'--_.- -,'--lridiviâillile,ailiinete~ SOCletăfi---- --~------- -'-
_ ... --------.'- ~.._-_._._- -----, .._- ._ ..._._ ... _ ..~._.__ .-,--_._-_.

civileprofesionalesausocietăţicivile
NUprofesionalecurfuptmderelimitatăcare

desfăşoarăprofesiade avocati
Organizaţiinegwemamen1ale/Fundaţii/
Asociaţit)

1) Prin rude de gradul! 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 1
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.

l

Data completării

10-06-2014
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Semnătura
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