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DECLARAŢIE DE INTERESE

, având funcţia
la data de 2.6.2014 la S.C.CONPET S.A.PLOIESTI

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

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea Şi adresa -
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interes "ecoD.omic,precu.rit'şi:membfiiÎîi ~âsociatii~~fundâfii1lsâi:falt:e'OriâniZatn:'neifU:Vernamentăle:-,~.!i.""'-'::'""21

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

1 1 S.C.PETRODATA INVEST S.R.L.
CONSTANTA, _
. )judetul Constanta
(societate fara activitate din 2008)

Actionar 100
200 LEI la
1.6.2014

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută
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Unitatea
- denumirea Şi adresa -

2.1 .NU E CAZUL

,,3. Calitatea demembruÎÎ1"cadful asociaţiilorbrofesiOÎ1ăle'şi/siimsindicăie:,',<"'"-
2. Sindicatul Liber CONPET PLOIESTI
ASOCIATIA INGINERILOR PETROLISTI, SUA
SOCIETATEA DE INGINERIE CHIMICA BUCURESTI
SINDICATUL CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA OVIDIUS
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4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică,consllltanţăjuridică; consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, :mandatelor-sau denlDităţilo.rpublic~finanţate de la bugetul dl
stat, local si din fonduri externe ori Îricheiatecu sodetăţi comerciale cu 'capitalde stat sau unde statul esti
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.acţionar majoritar/minoritar:

.5.1 BeneficÎalulde con1ractmmele,
prenumele!denUIl1ireaşiadresa

Titular .

Sot!~ţie .

Rude de gradulIl) aletitulallllui

SocietăţicomelCia1e!Persoanăfizică
autorizatăI Amaţii fumiliale!Cabinete
individuale,cabineteagriate, metăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecurăspundere funi1atăcare
desrnşxu:ăprofesiade avocat!Organizaţii
negtlVemamentale!Fmdaţij/ AsociaţiF)

Instituţia
contrac1Bn1ă:
denumirmşi

adresa

NUECAZUL

NU E CAZUL

NU E CAZUL

NU E CAZUL

-

Proceduraprin
careafost
încredinţat
contractul

.

TlpU1
contractului

Dam
încheierii

contrnctului

Durata
contractului

Valoarea
toma

contractului

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
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Semnătura
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