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DECLARAŢIE DE INTERESE

, având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, ISTRATE v. MARIUS _
Director Departament Mentenanta

de din data de 02.06.2014 la S.c. CONPET S.A. _

CNP , domiciliul Ploiesti, 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
2008 RON la data
de 13.06.2014, cf.

Bursa de Valori
Bucuresti

40

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Actionar

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa -

1.1. ..... SC CONPET SA Ploiesti, str ..
, jud. Prahova

1.Asoţiat sair a'cţi6\Ilarl~soci~titli',~oIjIeh~i4,!:~~£ţ~inp~;nii(soc~~tăţi,kiia~ori
'intetes eţoIiomic~ r:ecuIilşf membru În asoCiş;.ţi~,£u:ndMfiiSalla~t~ ,Of' ali

:.,2•.:CaIlta,~~~;~dfw~!!i~.r:p~<~~.o~g;!nel~'d'e,' ((.QD<r,
.,regiilolţ.~pţQ,nQme,'al~comp~nmo rjs9cie!!lij:~t
;ecoiiomi~.~ie"âşQCi~ţiilijr,:.sa)i ftnidaţiilof orbii

Unitatea
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. .....

:t Câlitatea'deDiem btw1Ji,cac.irlli.~s~aaţiIic;f'~ţQfe_stQnă)~i:şfY~a,u~~l,iidtii~r~:,~:'r'~,[i:}~::});!~,;>;~~:,~;;i:;~;:t:,
3.1 ..... Sindicatul Liber Con et - Membru Sindicat

4.1. .....

5;.' Copt(acJ~, -~hc,lusiv"cere~d~aşistţnţă :J1iridi~ă!~,~1)As1,ift~nţ~;Jufi,~ic~~~cons'ui(~ftfw'şi:Ciyi~ei:o
'În defula~e i'nfitil .ul exercitării 'fllllCţi:Il9J<:illitiidateIolf sa:ll;d~~mnităţilQr tţ~jice, fina:nţaţ~
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5.1Beneficiarulde contract:mmele,
prenurnele!dentnnireaşiadresa

Titular .

Soţ/ooţie .

Rude de grndulII) aletitularului

Societăţicomerciale!Perooanăfizică
autorizatăIAsJciatii familiale!Cabinete
individuale,cabinetea9JCiate,~ietăţi
civileprofesionalesau~ietăţi civile
profesionalecu răspundereJimita1ăcare
desfăşJarăprofesiade avocatf~
neguvernamentale!Fundaţii!AsJciaţii2)

Instituţia
contractantă:
denumireaşi

adresa

Proaxhna prin
careaIDst
încredinţat
contractul

TIpUl
contrnctu1ui

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contrnctului

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

14.06.2014
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