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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, __ Lungu L.S. Marius Mihai _
de Sef Birou Metrologie din 02.06.2014 la S.c. CONPET S.A.
CNP , domiciliul __ Ploiesti,'

, având funcţia

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

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea ŞI adresa-

1. Asociat sau acţionar la .societăţi conierchlle,co'mpaniVso"cietăt( n~ţionale;' ins.iHuţii decredit~ gruppri de
interes economic;orecumsimembruÎn asoC1aţii;:fundaţii sau alte 'or2anizaţii rie2uvernamentale: ...."

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1. ..... -

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

}.'.'CâlitateI(d~:~~mbr~..•,îrt.: ....~rg~~.~le,;;d~,;.~~n~u.t~;~~~/~~,P}i~j:s!f.~re:;,Ş!:\:c~~'~'~6J"~,le'so,cietăli~~t"c9,nie~ci~lei.;aJ~'\
,:regiilo r ,autan ome,aleco~pan'ii.lor/s6cietăţildrijatjon~~~;~3;I~jÎţStitiIţiil 0r:;dei'ţ~~dit, :.ale'gruÎ>llrilQt.,de ~ilţereş..
,<ecorioriiic~..aie.~so'eiaţmQt::ş~u 'furidafiil~b6rii:~J,~':;tîtOr.:.o'f~afi;i~il.tii.I\~~riv~'rnăment1ile:..,(,..•.i., .. ,' ...." . ,~'~""'". i"

Unitatea
- denumirea ŞI adresa-

2.1 -

3..CaHtatea:de mem br,iÎil cadrul.asociaţiifbj;' profesţ'(jîiâl(fsi/s~u\:siÎidical~~' .:'.;t';;,,', ..:::if'i:3\ .." •.....;,:.• '" ." "')":,""

J.l Membru indicatul Liber Conpet Ploiesti. Prahova

4.Ca1,itatea de' membru În organele de c?riduc~rţ" '.âdnÎinţştra"re şi}control,retribuite'sau neretribuite~
detiimteÎn ,cadruloartidelor politice, funcţiadetin'ută.şÎdemiinirea:oartiduluioolitic _ '. ~ .~
4.1. ..... -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obtinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării functiilor, mandatelor sau dem'nităfilor 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 ma,ioritar/minoritar: ...
5.1BeneficialUldecontract:numele,- I Instituţia I Proceduraprin l' Tipul I Data J D..rrata I Valoarea
prenumele/denumireaşiadresa contractantă: carea fost contractului încheierii contractului totalăa
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•
denwnirea şi încredinţat contractului contractului

adresa contractul
Titular ...............

- - - - - -

Sot/soţie ...............
- - - - - -

SocietăţicomelCiale/Persoanăfizică
autorizmă/Asociaţiifumiliale/Cabinete
individuale,cabinetemn:iate, &x:ietăţi
civileprofesionalesau&x:ietăţicivile - - - - - -
profesionalecu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat!Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii!AsociaţU2)

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 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

......... 11.06.2014 .
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