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!DECLARAŢIE DE INTERESE (ANUALA)

Subsemnatul/Subsemnata, __ Lungu L.S. Marius Mihai________ , având funcţia
de Sef Birou Metrologie rlill 02.06.2014 la S.c. CONPET S.A. __ ._
CNP , domiciliul __ Ploiesti,' ,jud. Prahova _

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

Unitatea
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1.1. ..... -

~[~tiiiJ1ilfl~tlJflft~~l~'"i,_,__
Unitatea

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. ..... -

....3;. 'Câli.tate'â"(Ie',:meInlJru •.iii;"cadtU1?~s9~1~""iilo't:t"'r.Qfes'i.Qn;ill'~:';şi1ş'a;1l1;gi.parcfiJ~~.::;~~j~:,:;ij:i;);gi.::1;'.:,~{Î~Gij;[:[?!,!;~jf;ţ;f;~1;i\~j;~~XWr!j~f;}t:;;:;;)Hi';::i:¥.;
3. I Membru indicatul Liber Con et Ploiesti .' Prahova

4. Calitatead,e membru. În organeledecoridu~~re; "'~4riil~is:ttâl~\şfcontrol,'retl:ibllitţs~ti:ne'f~triBulte; .'
de inute În cadrul artideIor olitice,fUJlcţfâdeţinută şiden~inir~â'aHidului ' olitic ..•...•';"'lk~,:"':.'.>:" .
4.1 -

Valoarea
to1alăa

D3ta
Încheietii

Pror'..edwa Plin
care a fost

b1Stituţia
cOl1tractanm:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
I'n 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 ma' oritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contra...rt: numele,
prenwneleldemnnirea şi adresa

1



,
denumireaşi încredinţat contractului contractului

adresa contractul
Tin.llar...............

- - - - - -

Soţ/sape ...............
- - - - - -

Societăţicomerciale/Persoanăfizică
autorizată/Asociaţiifamiliale/Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile - - - - - -
profesionalecu răspunderelirrritaul-care
d~ profesiade avocatiOrganizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii!Asociaţij2)

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 Înexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

......... 11.06.2014 .
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Semnătura
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