
Li N(Z . '-?3-/ I50 ~:~iARAŢIE DEINTERESE

Subsemnatul/SubsemAata, ZAIU A. DAN AURELIAN
SEF BIROU AVIZE/ACORDURI de

de la data de 02.06.2014 la S.c. CONPET S.A. PLOIESTI

, având funcţia

CNP , domiciliul PLOIESTI,_ JUD PRAHOVA

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

40ACTIONAR

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea ŞI adresa -

S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, _
, JUD. PRAHOVA

1. Asociat sau acţionar la societăţi .coriterciil1e;,'comp,lluiiisocietăţl naţionale,dnstifuţiide credit, grupuri de
interes economic, precum şi membruÎnasociaţii,Jundaţiisau alte qre;anizaţil nee;uvernamentale:' ".'

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

1880 LEI CONF.
BVB LA DATA
DE 10.06.2014

1.1.

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

,2; ,c:alitatea ..de meDlbt~r ţ~,'9rrga;~ele'Jd~c~~ati~.~re;.';;i~~m'i,~~şKr~re,ş;.::£9Hi•.Qr:,,~ţe;soc~~t~t'iî~;,.;,£Q~~.~~ia1~f.'ale;.
, rţgiilo r alÎtonome~"ale.companiil9rlso'cie.tă ţjlori'n'aţ.joiiale,' aJ~''fnstiiu fiiior aeJr~dit,:al~',gtijpii rilor'de::inferes ",

, ": ",( ',." .. ", :,",:-,. t '",.'1 _, . , 1,'<:':':>" ',',:"',.,. ~,:'t',',"',t"",;,1 ,",';: ' ; ;, ' ':~i":\.;ţ,._,:;, '>1'1''':.':':,.:',:';':<'' _ ' ",', ?~:,o ~"r.:I< ..':1.• I •.... ,';,~:,'+ >,"f'.~'::':::':' . :' ,'(',"::,"';':,':' ,-li~:;/: :,."":':-0':, _1::::" ", ..• ~,j","',Y"!".,,:.>'I:';'t:':: - ":.,"""',.' .

'economic~;ale' asociaţiilor sarifltnd~ţiilor orfăle'aJio'p Of2~liizafiiiiee;uvernamentale.; .':,(;' "":;'i;,:.~;,,;'~:;.'<k,:' ....::;;',
Unitatea

- denumirea ŞI adresa-

~3. Calitate'ademembnl îQcad:rul'asoCi~liilo.r'Î>rofe$ionâl~şilsâu:sindicale' .' .;;. .-'~;Y' ';:;':;;':>'" ';';'. ,.
3.1 MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET

4. Calitatea d.e memb~u În~rga~~le.;;._d~_ţ,og.£!ţlcer..e,~dl1!!nistrare şi control,,retribuite sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 .

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridiCă, coifsultanţă 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 majoritll,r/minoritaT: .... , _._"._" ,_o ,. _ _. _~ __ ~~ _

5,1 Beneficimulde contract:munele, I Instituţia I Procedumprin I Tipul I ' Data I Durnta I Valoarea
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• prenumele!denumireaşi adresa conuacl:antă: C3rea fost contmctului încheierii conuactului totalăa
denumirea şi încredinţat con1ractului contractului

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

-

Soţ/sape ...............
-

Rude de gradul Il) aletitularului
............ -

Societăţicomerciale!Persoanăfizică
autorizatăIAsociaPifamiliale!Cabinete
individuale,cabinetea.<n;iate,societăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile -
profesionalecu răspunderelimitatăcare
desfăşJară profesiade avocati0rganizBţii
neguvernamentale!FundaPiiAsociaPiZ)

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 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 Ideţin 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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Semnătura

............... ; .

- I
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