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DECLARAŢIE DE INTERESE

, având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, IONESCU M. ALEXANDRU CATALIN
SEF SERVICIU INTEGRITATE1\

de CONDUCTELOR de la 02.06.2014 la SC CONPET SA

CNP , domiciliul
PLOIESTI, PRAHOVA ,
cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
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1.1.. .... ~

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

-
Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

---1-----1----
- -
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Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. .....

-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3.1. ..... MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET

~\ '. ~~IH:~~\f;' il. 'lh~1111iil"n ii ui'~;in:.l" it~ l;ll)llnHV:.l"~ :(dlliţl~"li~'1~.'~ .:" vWlli"ll, d~jiitn'lGglir~ ':+111 u:;(":.lijHi)'I'-~~~

ii,HHIH!~ }I, *:ri!i'IÎ îy.~':hil:;HOJt ,!II)frWH, 1i""!IJN~!:l' 11.<l9i1llt~, ~"I'n~HI..1iiJ~P.~."y:,,'@liiiHtfl !Tl)nn~

4.1. .... !
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prenumele'denurnireaşiadresa conlrnctantă: careafust conb:actului încheierii contractu1ui totalăa.
denumireaşi îrxmJintat amtrnctu1ui contractului

adresa contrnctul
TItular...............

-

So1f9J1ie...............

Rule degrndulIl)aletitularnlui
............

Societăţicomerciale'Persoanăfizică
autorizatăIMx:iaţii:fumiliale'Cabirete
irxiividuale,cabinetearoaie, metăţi
civileprofusi.onalesauroetăţi civile
profusi.onalecu~ limi1atăcare
~profusi.adeavocatl~
neguvemamentale'FurxiaţiiIA9Jciatif)

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 I 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 Ideţin 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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