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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, STEFAN C. SORIN , având funcţia
de SEF SERVICIU PAZA pana la 01.06.2014 la SC CONPET SA PLOIESTI
CNP __ , domiciliul Ploiesti,_

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

1. Asociat s.au.acti~n~b~.la so:ci~tăţrcom'e,':FhHe
interes ecohomic, re,tuitişi-nt~einbfuÎnashc _,

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1.. ....

Calitatea deţinută
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

NU

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

"A':.~tg~~,~I~,'9~~~:'i'il~-

" .. ,p~l!iilo~/soc.ietăţ:lo.r:sa~fundâifilol{()rFa
Unitatea

- denumirea şi adresa-

2 •.Calitâteadei'In~~
'n~giil~r ~ptonom~;'~
economic,' ale _aiticl

2.1.. ....

NU

3. Câ"litatea deiriem}jrli:îIJ::ca:QriÎ.I~asoc1aţiilo~'i'r:Qt~siQitare'tşitsâ'ulsiiiâitiil
3.1 .

MEMBRU in cadrul Sindicatului Liber Con et

4. Calita tei.d~ :m,eiji:pr.lt;'::în'i!~~'g~riek,~~:-coc':,
deţinuteÎn~~a.dro'ra~fi<ieiP'i;. -Qlţtice~'.iuntti~'-
4.1 .. o 000

NU

5. C~ntraCie, inclus'ivce!e4~.as!stenţ~jurid!că;",~Q,r <nţă';j~ii~iCă:/c~î1sulta
În derulare În timp:'dexercitărjifuncfiilor;m-andats-â.~n)eninltăţnoh
stat, local şi din f6lidu~iexterne orr Încheiâte:cu~s(j~c lic9iQetciale':~1I.
acţionar ma 'oritariIiliii'oritar:,' ~ .. < ,: ;':-:\.:.3t,:,~!,i;:,- ..

1

\ '



..

It

Institutia Proceduraprin Data Valoarea
5.1 Beneficiarulde contract:numele, contractantă: careafust TIpul încheierii Durn1a to1alăa
prenumele!denumireaşi adresa denumirea şi încredinţat con.t:rnctului contractului contractului contractului

adresa contractul
Titular ...............

NU

Soţlroţie ...............
NU

Rude de grndulII)aletitularului
............ NU

Societăţicomerciale!Perroanăfizică
autorim ArociaţiifumilialelCabinete
individuale,cabinetea9JCiate, ::lJCietăţi
civileprofesionalesau socie1ăţicivile NU
profesionalecu răspurrlere limitatăcare
des:făşxuăprofesiadeavocatf ~
neguvernamentale!Fundaţii/Arociaţi¥)

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
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