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DECLARAŢIE DE INTERESE(ANUALA)

Subsemnatul/Su bsemnata,
Sef Serviciu Situatii de

de incepand cu data 02.06.2014

TAVARUN. VIOLETA
Urgenta

la SC CO~PET SA Ploiesti

, având funcţia

CNP , domiciliul Dambovita
; loc. Moreni, jud.

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

40actionar

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

1.1... SC CONPET SA Ploiesti,
PH

interes .•~coÎIoiÎ1ic,''rec~Ili'$i;lll:eIiî'Jjî;li';înias{)~I'atii;.fu:~:dati~iSâu:,~lt~:or'"~IlizaţiineuyeFnanien:tale~.' .•..",:;,:,:':;:;.
Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1880 lei, conform
BVB la 10.06.2014

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

.:I...re~i..i.l0....{..'.'.'a...\u.."...t. a.lr.D." '1~'~o'rnlJ;tDl~J()rls()ţl~t,atlJor,;~a,J9mr[~'.i:.a'I~'mstltl,ţ1J:dQr'tl~..~t;ed~t,;.alegl1ţlPurllor de}nter~s.i
";econ;t'riii~;;~i~ii ţiiI6ţ;1s;ăîi'iu:ţ;a1iţiiior~:d¥i:'âl;"âiţ({f:at~'~riiz¥ţijfd~'~':îî~;rq:ifue,n;făii~'~';,'ft~r~'~,;;'+'.'<'";'0" . ".' "",i Jk.ţl,,'i',t~.

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. ....

:"';:;~'.;0ariiale'a?~ej'memBr ••ffn':ca(f'r'nlf~sfJBmiîildr:i""":~6tesi()riitl~:şi1şătu:\&i.rrtliear~~;;~:~:i:;2f~"tI)ftJ~~ţ~!~;;H':~f~~If'i~.:~i'-;..~:,;r~Î]i,:,},t;,;:f~~~r',j:~~;;l
3.1 ... Membru Sindicat Liber Conpet

~4~'dâIiiă.fia.,~~,m~!Jl~t~~rIl,~"()*gâ#el~~pe~'~9,n,<t)ic~re1.,:*'anj.~fsţrâh~',;ş.f.~p~tte'l:;('ij~t~L~~ite"~a.~f.:~~ieţr~:lJii:iie.'l:
. detip~Ite,~iI~ad.ru(:.'âHi'delor' 'Qlitice;fiiIi~ţia oeţiiiută'şi)lenu.niiireă 'ifrtidu],lliolitic;/." "";'; ",. ,
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 la bugetul de
stat, local şi din fonduri exteme ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar ma .oritar/minoritar:
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Instituţia Proceduraprin
Data Valoarea5.1 Beneficiarulde contract numele, contractan1ă: carea fost Tipul încheierii Durnta totalăaprenumele"denumireaşi adresa denumirea şi încredinţat contractului

contractului contrnctului contractuluiadresa contrnctul
Titular ...............

SOţ!roţie...............

Rude de grndulIl)aletitularului
............

Societăticomerciale"PetIDmă fizică
autorizată! AsociaţiifumiliaIe"Cabinete
individuale,cabinetearociate, roeietăti
civileprofesionalesau roeietăticivile
profesionalecu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat!Organizaţii
neguvemamentale"Fundaţii/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 la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sOţul/s~ţia 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

lL.Q;..:..?:Q~~ .
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