
6 J N{Z.'2~sj11'Db ,2r:J I~DECLARAŢIE DE INTERESE

Su bsemnatul/Subsemna ta,
Sef Birou Administrativ,

de Generala pana laOl.06.214

CRISAN 1 VASILE
Deservire

la Se. Conpet SA Ploiesti

, având funcţia

CNP , domiciliul Ploiesti,
Jud. Prahova

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea ŞI adresa-

1. Asociat sau acţionar, la societăţi comerciale,co!Î1panii/societăţi naţionale, !nstiţuţH ~e' credit, grupuri de
interes economic:pfecurnşi mem.bruîn asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor1.1. .....

3. Calitatea de merribru"iri,cadfurasociâliiIOr pr()f~~i()n:fIe,şilsausindi'~ai~;.');r"'.:/"'.:"",,, .~IC'>',.'
3.1.. ....

Membru sindicat Conpet

I

I,
I,
I
I
I

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

'2. Ca'Iitatea, de'''rilemoru? Îh ,,'o~ganele'de, cond'uceie.,.admiri.istdţ.'e:şi:conlr()l âle~'~ocietăţH6t~omerciale;',' ale
regiilorautonom~,. aJe.,ţo,mpa'I!iHQ~/societăţilor~~Jii6~aie,',:!l~,ipştiJuiiltQil~~;cre.dit~~I~g~'ti:puiYlor"de,intel:es
economic, al~a~6d~tiij9f:Sau'fuftdaţiilot"olfalealtQr ,organiz~tii:neg~t~tnâm(lni~le:{',;>;,::",: o'. ,'" '" ',o ,,'

Unitatea
- denumirea ŞI adresa -

2.1. .....

4. Calitatea' de membru;, in 'organele' de conducere; admini~t!'~.r:~,.şi "~o~i!ittoJ,J~tribuite ',sau "Iteretribuite,
deţinute În cadruh>artidelor politice;'fUiicti3'detin utif şi denumirea partidului politic
4.1 .

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 Ia bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar: ._ __~-",~~ ~---"~,C~,,~~=,~~ _

5.1Beneficiamldecontract:numele, I Instituţia Ţ Procedumprin I Tipul I Data I Durata I Valoarea

1

...... I



•

pn:~nwnele!denumireaşiadresa contractan1ă: carea fost contractului încheierii contrnctului totalăadenumireaşi înawinţat contractului contIactuluiadre;a- contIactul
Titular ...............

..-._------ ~--- --- -~- - ---- --------._-- ---_ .. -- .. _.-- --------
SOţlsope...............

- --- -_._----_RudedegradulIl)aletitularului -- •• _---- ••• ___ o --- - --- ----

............

SocietăţicomelCiale!Persoană fizică
autoriza1ăl Asociaţiifumiliale!OJbinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecu răspundere limitatăcare
d~pmfesiadeavocat/ Organizaţii
neguvernamentale!Funda(ii/Asociaţif)

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 Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantui împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1deţin 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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