
SubsemnatuVSubsemnata, IONESCU M. ALEXANDRUCATALIN , având funcţia
SEF SERVICIU INVESTII RK

de CONDUCTE pana la 01.06.2014 la SC CONPET SA

CNP , domiciliul
PLOIESTI, PRAHOVA ,
cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

'~11 "~'I;:n1bl~p:p :tU'!, ,:l"jnlil'",~' ,~l',,:m~;;(m:~;hYi)[1Jf:''''2U-d)~,~:tiliIl~~I~I!inkl'n.fl~v.t~l'1p.~ijYlfi!'lii~ 11f5nfLO-tl ,tl~ li11~il'i\, ,gi""IHlf.Mi it~
: Il}J_~~f,I':':~fl,(inJ!lJi1ii" Ji1r;~i;J'ijF'",'fI fiHill,l'fi;l!) (fi) -i1,,1!t{~li[ft, '~if!Jl![k!n,-~tlt[l,,)I~:" !l--;;~!ift''.f<~Jff,jl:.f!;ţI~',,:.J.{irt,lH~Ji~il:"

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1. .....

3.1 MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET
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Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
2.1. ..... -
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.....,..,,-.ole'dem.nnirea . adresa,lA •.•.••.••.~A.d! . Şi
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.TItular .

SoţIsoţie .

Rude de gradul I ale 1itularului

Societăţi oomerciale'Pffiml1ă:fizică
autorizaIăI AsJciatii fumiliale' Cabinete
individuale, cabinete a9Jciate, 9Xietăţi
GiviJ.eprofuionale &1umetăţi civile
profuionale Cl1Iăspurxiere limi1atăcare
~ fu;iadeavocrrtl~,.".' . .. pro '. ~.' emamentaIe'F .. . .. 1negw .

contracIm:11ă:
denumirea şi

adresa

care a fost
în:reJintat
con1rnctUl

oontractu1ui 101alăa
contrnctu1ui

. : .

. 1) Prin rude de gradul 1se înţelege părinţi pe linie as~endentă şi copii pe linie descendentă.
~)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
şoci~tăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I 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
~~racterul incomplet~l datelor menţionate.

Oata ~ompletării
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Semnătura
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