
DECLARAŢIE DE INTERESE (ANUALA)

, având funcţia

la S.c. CONPET S.A.
PLOIESTI, ;

, jud. Prahova, domiciliul

Subsemnatul/Subsemnata, STANCIU I. GEORGETA
Sef birou salarizare incepand cu data

de de 02.06.2014

CNP

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

2.1

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

..•.~...
Nr. de părţi Valoarea totală a

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni ~sau ~~~liynilor

Actionar Stan
Ana50%, Stanciu 1931 855 lei

Georgeta50% _ .._~----~.---..
Actionar Stan

Ana50%,Stanciu 6 6,714 lei
Georgeta50%

--'--' .._-_ ..

Actionar Stan
Ana50%,Stanciu 5 6,275 lei

Georgeta50% -----_ .. _.,'".

Actionar Stan
Ana50%,Stanciu 16 9,584 lei

Georgeta50% --'-'_.- _ ......

Actionar Stan
Ana50%,Stanciu 38 29,165 lei

Georgeta50%
-~-----".~"-,..,---_.

Actionar Stan
Ana50%,Stanciu 10 17,890 lei

.._~--- Georgeta50% _.__ . _._---_.",- .'-

actionar 40 1,656 lei
-------_ ...

1.6,SIF- OlteniaCraiova, ..

1.4,SIF- Transilvania Brasov, :

1.3,SIF- Moldova Bacau, >.

1.1,OMV PETROM SA, Bucuresti,

1.2,SIF-Banat Crisana, Arad,!

1.5,SIF- Muntenia Bucuresti, .

Unitatea
- denumirea şi adresa-

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.3, ROMPETROL, Navodari, ,
'ud. Constanta

;~~~.'Q~J'ltat~~'4
3.1 membru de sindicat

')~~ţ~~~t.'i""ica
4.1

1



Valoarca
totală a

contrnctului

Durata
contractului

Data
încheierii

contractului

",<şiiCî~~I~;f:(jBţl~~.ieoriaflate
~ce~~ânţ~tede<labugetul de

"F'i
ca, de'stat sau unde statul este

Tipul
contractului

Proarlura prin
care a fOst:
încredinţat
contractul

Institutia
contraetantă:
denlDl1ireaşi

adresa
Titular

5. J Beneficiarulde contract nlDl1ele,
prenwlleJe/delllDl1ireaşi acire&l

Rude de gradul Iilaletitularului -

Societăţicomerciale/Persoană fizică
autorizatăIA9JCiaţiifumiliale/Cabinete
individuale,cabinete a<l:lCiate,~ietăţi
civileprofesionale sau ~ietăti civile
profesionale cu răspundere limitatăcare
~ profesiade avocat!Organizaţii
neguvemarnentale/Fundaţii/ ~iaţij2)

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 l 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 Semnătura

12.06.2014
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