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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Su bsemnata,
Sef Serviciu Situatii de

de incepand cu data 02.06.2014

CNP

TAVARU N. VIOLETA
Urgenta

la SC CONPET SA Ploiesti

, domiciliul Dambovna

, având funcţia

loc. Moreni, jud.

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

j,::;itt:~~l~~,~~~m~~~~""'!'~~~~~r~~~~~'
Unitatea

- denumirea şi adresa -

1.1 ... SC CONPET SA Ploiesti, .
PH

Calitatea deţinută

actionar

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

40

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1880 lei, conform
BVB la 10.06.2014

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1 .

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

}3t;:';Gâlftâ:fea~de~;m~It;~:f.tit:În:..icaă.ful:~â:sociâffilor'~;"î:(tfe~iOn'~le~:şi1sttihsI'Îidi~al~iAf~il~ţ;,1f.:~~'ir~r7:~i:~~.~~~~~:;'1~:ţ~(:i.:~~ţ~~~~:,~~;?4:'
3.1 ... Membru Sindicat Liber Con et

5. Contracte,. inclusiv cele.de.asistenţă Juridică, consiIltânţă:juridică,cOÎlS1l1Huîţă 'şiciXil~,.?~ţiIÎtlt~'Ql-iF~f1~te.•...
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, lDandatelorsau~emnităţilorpublice'9na~ţat~deJa.b~get~lde
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţicom~rcia:le cu capital destatsautinde'stat~leste
ac ionar ma' oritar/minoritar:

1



Instituţia Proceduraprin Data Valoarea
5.1Beneficiarulde contract:numele,. contractantă: carea fost Tipul încheierii Durata totalăa
prenumele/denumirea~ adresa denumirea~ încredinţat contractului contractului contractului contractului

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

SoVso~e...............

Rude de gradulII)aletitulatului
............

Societăţicomerciale/Persoanăfizică
autori2'lltălNociaţii fumiliale/Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile
profesionalecu răspunderelimitatăcare
d~ profesiade avocatiOrganizaţii
neguvernamentale/Funclaţii/Nociaţif)

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/so~ia 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
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