
t:i H rz. 1.5 ~ {w' oG, 2.D It.,
DECLARAŢIE DE INTERESE

, având func ia
Pana la data de 1.6.2014 la S.C.CONPET S.A.PLOIESTI

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1. S,C.PETRODATA INVEST S,R.L.
CONSTANTA, - - -

, judetul Constanta
(societate fara activitate din 2008)

Calitatea deţinută

Actionar

Calitatea deţinută

100

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

200 LEI la
1.6.2014

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru În cadrul:asoeiaţiilor"':
2. Sindicatul Liber CONPET PLOIESTI
ASOCIATIA INGINERILOR PETROLISTI, SUA
SOCIETATEA DE INGINERIE CHIMICA BUCURESTI
SINDICATUL CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţăjuridieă,eoiisultanţă şJClvile,obţinute ori af1att
În derulare În timpul exercităriiftincţiilor, maIidatelor.saudelllnităţilor p'ublice finanţate de la bugetul d«
stat, local şi din fonduri exteriteori Închei~tecu societăţi eomerdale cu ca itafde stat sau unde statul est«

1



acţionar ma ioritar!minoritar: , ." .

Instituţia Proceduraprin Data Valoarea
5.1 Beneficiarulde con1Iactnmnele, con1rnc!an1ă: care a fost Tipul Durata
premnnele!denumilea şiadresa demnniIeaşi încrcxfu11at contractului

încheierii contractului
to1alăa

adresa contIactu1
contractului contractului

Titular ...............
NU E CAZUL

Soţ!so~e ...............
NUECAZUL

Rude de gmdulII)ale1i1ularului
............ NUECAZUL

Societăţicomerciale!Persoană:fizică
autorizatăIAsociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasDCiate,societăţi
civileprofesionalesau oocietăţicivile NU E CAZUL
profesionalecu răspundere limitatăcare
~ profesiade avocat!Organizaţii
neguvemamen1ale!Fmdaţiil AsociaţiF)

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

1\..6. Ce 1-~ \.'-1.......................................
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Semnătura

. .
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