
Subsemnatul CATANA I.FLORIN EDUARD, având funcţia de DIRECTOR DIVIZIE EST incepand cu
data de 02.06.2014 la SC CONPET SA PLOIESTI

CNP . , domiciliul PLOIESTI,
JUDETUL PRAHOVA

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

.- ----

-l..Asociat-sau-acţionar-ia-so'cietăţi comerciale, companIi/societăţi n"aţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte or~anizaţiin~uvernamentale:

Nr. de I Valoarea totală aUnitatea
Calitatea deţinută părţi

părţilor sociale- denumirea şi adresa - sociale sau
şi/sau a acţiunilorde acţiuni1.1. SC CONPET SA PLOIESTI,.

CERTIFICAT 1840 RON
ACTIONAR 40 cf BVB Ia 06-06--

PLOIESTI, JUDETUL ~RA:tI0V A
2014-

1.2. SC CONPET SA PLOIESTI,' MOSTENIRE
690 RONCERTIFICAT

15 cf. BVB Ia 06-06-"PLOIESTI, JUDETUL PRAHOV A ACTIONAR NR.
20149624939/10.09.96

2. Calitatea de membru În organele <le cOIlducţre,administrareşico'~trol,ale'societăţilor comerciaJe,ale
regiilorautononle, alecompaniilor/societăţilOIţ;~~ţio,nal~, 'aleinstituţiiÎ~~ de:;credit, ,ale -grupurilor de
interes economic; ale'asocÎaţiilor sau fundatiij~;:orialealiororgauiZaţii neguvernamentale: " '

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -

2.1. -
- -

3. Calitatea de membru În cadrul asoCiaţiilol:Jl.rofesionaleşilsaOiiifidicale',~r':' _-('i", __"~;,f',_, 'i' ,
',-

"

3.1.. .... SINDICATUL LIBER CONPET

4.
Calitatea de membru În organele de condllcere,administrare şi contn>l, retribuite sau neretribuite,

deţinute în cadrul-'partidelor -'politice, funcţia deţinută şi denumirea partiduluipolitic
4.1.. .... NU

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 ()ri Încheiate cu societăţi c.()!1J.~r~i~le.;.~u.capitalde stat sau
unde statul este acţionar majoritar/minoritar:--- .

Instituţia Procoouraprin
Dala Valoarea5.1Beneficia1111decontract::numele, contrac1an1ă: careafost Tipul

1'1Cheierii Durata
to1aIăaI prenumeleidenUl11Îl-eaşiadresa dentmlireaşi încredintat contractului

contractului contractului contractuluiadresa conllactuI

1



J TItular

INU I I
Ii
II Soţie

INU I
II

Rude de gradulII)aletitularului I NU I
I _ .. - . --,_._- ..'._ .._._ .._-a ••••••••••• _. __ ,_o... -- -,----- .-----

Societăţicomerciale/Persoanăfizică
autorizată!Asociaţiifumiliale/Cabinete

-----,- _ .. '- .. --_ ..... ,,-_._-~." .._~---._--_individuale,cabineteasociate,_societăţi.....- "" .. _-'" ~ - ... ._. .... .- -_._' ...._--- "--- ... ---'-"- - -

civileprofesionalesausocietăţicivile
NUprofesionalecurilspundere1imi1a1ăcare

des.mşoarn profesiade avocati
Organizaţiineguvernamen1ale/Ftmdatiil
Asociaţij2)

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 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.

Data completării Semo5J:um

10-06-2014

2

........... , .................
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