
, având funcţia

JUD PRAHOVA

la S.C. CONPET S.A. PLOIESTI
1

, domiciliul PLOIESTI, ~

Subsemnatul/Subsemnata, ZAIU A. DAN AURELIAN
SEF BIROU AVIZE pana la

de data de 01.06.2014

CNP

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

1.Asociat sau acţionar la societăţi .c()n1erchlle,cQJllP~n'iiJsocietăţfnaţionale, instituţifde credit, grupuri deinteres econoinic,precum şi me'mbru În asociaţii, fundaţiLşau alte organizaţii neguvernamentale: .
Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor----LL S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, 1880 LEI CONF.JUD. PRAHOVA ACTIONAR 40 BVB LA DATA

DE 10.06.2014

regnlora uto noJlle,al~,:.~omp~.UlI!Qrlso~~etaJI~or,:natl()l1_alf;,alţ'Il1st~ţ.PJll~()F.de.cre41ţ,'~I~•..g-rupurd9r .,~~ll1t~res,
~conohtic, a'je~so~iâţiil()i~aufunaatii}br'ori:ai'~'aîl~r"ât~~II-i:~~tii'JJgu\riţr:îiamentale:-"'~;";" ,~",::'i" :,;' . \':':'" :,:.;,:'

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -

- - -

3.,.Calitateâde' membru' În cadrul' as()eiaţiilo;r.proresioiîâie:şi/s~uisrlldi~aIK;:: ....•...;',,,',:' ',' .

..'
'..' '",' ,'0" .3.1 ...... MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET

4. Calitatea de membru În organele de conducere,. administrare şi control, retribuite sau neretribuite,.deţinute În cadrul partidelor politice; funcţia deţinută. şid'enuffiireâc partiduluil>oIitic
4.1 ......

-

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflateÎn derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau d~mnităţilor publice finanţate de la bugetul destat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul esteacţionar majoritar/minoritar:
~" ..' .. -"--' _"."..-A._._ ....._-_." _o _._- '-.".0

.__ .5.1Beneficiarulde contract:numele, I Instituţia I Procedumprin I Tipul I Data I Dwata I Valoarea

1



• prenumele!demnnireaşi adresa contmctantă: carea fost contractului încheierii contractului totalăa
demnnirea şi înaroinţat: contractului contractului

adresa contrnctul
Titular ...............

-

SoVsope...............
-

Rude de gradul II)aletitularului
............ -

Societăţicomerciale!Perroană fizică
autorizat:ăIAsociaţiifamiliale!Cabinete
individuale,cabineteasxiate, roeietăţi
civileprofesionalesau roeietăţicivile -
profesionaleaI rnspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocatiOrganizaţii
neguvemamentale! Funcfatii!ArociaţU2)

1) Prin rude de gradul J 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 I 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 I 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

11.06.2014

2

Semnătura

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