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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul MARINESCU V. CONSTANTIN, având funcţia de SEF SECTOR MORENI, pana la
data 01.06.2014, la S.C. CONPET S.A. Ploiesti, CNP ~ .' 10miciliul COMUNA IEDERA, SAT
CRICOVUL DULCE, , JUDET DAMBOVITA, ROMANIA, cunoscând prevederile art. 292 din
Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

L',AS(jciatsau.,a£ţioţi~r la';~()clet,~tt~9IJieţ~J~
inte:r:eseconomic~t "recum iIIlembru ':ÎiNlSpchl,

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1. S.C. CONPET S.A., PLOIESTI, _
. JUD. PRAHOVA

Calitatea deţinută

ACTIONAR

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

40

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1960 Ron
CONFORMBVB

la data de
24.06.2014

,i~:Calftâte~i't~-d
\~giţI~'f.ca~t?~C?'
economIc, al~J~so

Valoarea beneficiilor

~~Caritateăcdţ"m~riibrti Îri:c,âd~~lfiisoC'iâUilor;~'~}:m-eşfQnâre)~şţ'l.sâ:Qţsw<lic~le
3.1.SINDICAT LIBER CONPET - MEMBRU

5. Contracte, 'incl!1siy.celede asisţ~llţăju.ridică~ :Ci:)Jlsultăn.",;ji!idi~ă~~coÎ1su)fanţăş~~iy
În derulare În tim 'ul exercitării'func' iHor:iIt~iidaielot:'şaâeni:hită il~r;':~}il)li~e;fi~~ ,
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Titular .
NUECAZUL

Valoarea
to1alăa

contractului

Durata
contractului

Dam
încheierii

contractului

Tipul
contractului

Proredurn prin
careafust
încrOOinţat
contrnctul

5.1 Beneficiarulde contract filmele,
prenumele!denumireaşiadresa

,stat, local şi din fon(ftir:L,e~ie'tne;()JiÎÎÎclI~lâlec
'acţionar Ina,"o:dtar!Îriinotitar:ii,,-:.:,j:' .,'!,:}:; .......•':.'.•',

Instituţia
contractan1ă:
denumirea şi

adresa

SoVro~e .
NUECAZUL

Rude de gradulII)aletitularului
NUECAZUL

Societăţicomerciale!Perroană:fizică
autorizată/Arociaţii familiale!Cabinete
individuale,cabinetea.<:ociate,rocietăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecu răspundere limitatăcare
d~ profesiadeavocat/ Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii!ArociatiF)

NUECAZUL

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 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
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării SemnJturr

24.06.2014

2

_____________________________________________ ._.J


	00000001
	00000002

