
~iN'R..?:,0o/l1'ch.2JJ/~ DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, MARINESCUG. GHEORGHE MARIAN
de SefBirou Auto de la 02.06.2014 la S.c. CONPET S.A.

, având funcţia

CNP , domiciliul Moreni,.
Jud. Dambovita, Romania
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

lJ S.C. CONPET S.A. Ploiesti,

Calitatea deţinută

ACTIONAR

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

120

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

5892 Lei
Conform BVB la
data 9.05.2014

;ţ~ţ\~~t*.~!~~~t
, e~onomic,:al~.asoclalilo~:.sâu'fUnjda!jl

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1 NU ESTE CAZUL

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

;j'~~~lîtatea' demeDibru'iiÎcadmlfitşocfaiilo,r '£oftlsÎonâle,' iÎs~usiÎ1dic~le"!'/~::'
3.1 Membru de Sindicat Liber CONPET

~;,Gontracte: inclu~!-vc,celeaCJlsi,sţenţă'jurididi, cOllsy,iia#tiijundiea,consUlta .''icivile~Qb
îp~de~~lare î~ timpuFclcrc}tijrii funcţillor,'lli~nd~ţţloţ "sa,i'~en1nităpl'orpub , .eflnanţat(, .
.,stat, local şi di:J:1i'f,ondynexterne ori mchelate'cusodetă1i come:r;~ialecueapitalde:staţ sa,f" . '"
a'C!onar.ma.oritar/inlnoritar::', ", :: ~ . 'f,~ . '.', .:' ..' ; '., ..... '. ':':(0:
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• Institutia Proceduraprin Data Valoarea5.1 Beneficiarulde contract numele, contractan1ă: careafost TIpUl încheierii Durata totalăa.prernmeleldenumireaşi adresa denumirea şi încredintat contractului contractului contractului contractuluiadresa con1rnctul
TItular .............. NU ESTE
CAZUL

SoţIso~e.............. NU ESTE
CAZUL

Rude de grndulIl) ale titularului
............ NU ESTE CAZUL

SocietăţicomercialeiPersoană:fizi.că
autorizată!AsociatiifumilialelCabinete
individuale,cabineteamare, melăţi NU ESTEcivileprofesionalesau metăţi civile CAZULprofesionale eurăspurxiere lirni1atăcare
desfaş:mă proiesiade avocatiOrganizatii
neguvemarnentaleiFundatDI~

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 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

12 iunie 2014
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