
,,-. ~j rlf 2..(,'~(06. UJ/) DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, PELIN V. MARIAN. având funcţia de ŞEF SERVICIU
SITUAŢII de URGENŢĂ pînă la data de 01.06.2014, la S.c. CONPET S.A. Ploieşti,CNP

. domiciliul : Ploieşti, .
j jud. Prahova

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

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1900 lei ef. BVB
din 12.06.2014

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

Nr. de părţi
Calitatea deţinută sociale sau

de acţiuni

Acţionar 40

Unitatea
- denumirea şi adresa -

S.c. CONPET S.A. Ploieşti,
. Prahova

1.1.

2.1.. ....

..•.3:;.'c~litâte~:;de;'m.~hî1jru;Îii:,'câ:dihil.•'â'so.~J'âţ1ilot't'rof'~~fO'n~ie,~'iÎsăiIisîÎidic'~I~i;):~' s":'~':~';i;ţ1iţ:+"f')ît-:C:':*'i:.\':i~)\,;!~;:F2•.::
3 .1. Membru în Sindicatul Liber Conpet

4:'Căîiiâtiă de menihrll' în organele' d.e.coniHicere~':admlnişiiâî:e-şfCoiitrol~~0THHlJuife';său:,
neretribuite, deţinute În cadrulpartidelorpolitice,funcpadeţinutăşi dellumireapartidului'pljlitic .
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 externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de
stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
5.1Beneficiamlde contract numele, Instituţia fux:edurn Data

1



prenumele/denumireaşiadresa con1ractantă: prin carea fost con1Iactul încheierii contractul to1alăa
denumireaşi încredin1at li contractului li contractului

adresa con11âctul
TItular...............

..-

SoVro~e...............

c
-::;:>

Rude de gradulII)aletitularului
............

SocietăţicomerciaIe/Persoanăfizică
autorizată!Amaţii fumiliale/
Oiliineteindividuale,cabinete
~ rocietăţicivileprofesionale
sau rocietăţicivileprofesionalecu
Iăspunderelimitatăcare~
profesiade avocat"Org:mizaţii
neguvernamentale/Fundaţii!
Arociaţif)

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

12.06.2014
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Semnătura
/

.................."..
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