
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul MARINESCU V. CONSTANTIN, având funcţia de SEF SECTOR MORENI-
SILISTEA, incepand cu data de 02.06.2014, la S.C. CONPET S.A. Ploiesti, CNP _, domiciliul
COMUNA IED ERA, SAT CRICOVUL DULCE, , JUDET DAMBOVITA, ROMANIA, cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. AsociatsaJnlctionar.Ia:'ş,~ciefăttGrîp.er~f~
':interes' ecori6IÎîic, ':î:ecurnşf nî,emoiu.îii~as6'ci,

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1. S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, r '

) 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

,,~~$J~~:~~t~t~~~ţ~~~~~~~Î1":""""'.
'ecQJ1omic,alţ:a~'ociaţiiloi saÎlfundâtii(qrof,~_a ,

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. NU ESTE CAZUL

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3.1. Sindicatul Liber Con et - membru

5.' Contracte, fnCIusivcele (j~ asist~ntă juridică, C{)D"suUantăjtirldi~~,"Coiîsulhinţă'Yşj'dVile/oI)linllteori' aflate"
'În derlliare În tim' 'ul exerCitării fUncţiilor,'IiÎ'aild~teI6r~s~,ud~~iiită"ilo~,'u6ii~;-firi~nţ~t~::;f~;!~I;r'etuI:d;:~

1



5.1Beneficiarulde contract:mnne1e,
prenumele/denumireaşi adresa

•

" ...~~~ldl~~~~~;;:~1i!~irer::1t:~,t~tiitn}?'j~e~
Institutia

contrnctantă:
denumirea şi

adresa
Titular .

NUECAZUL

SOţ!ooţie .
NUECAZUL

Rude de gradulIl)aletitularului
NUECAZUL

Proceduraprin
careafust
încredinţat
contrnctul

Tipul
contrnctului

Data
încheierii

con1rndului

Durata
contractului

Valoarea
to1alăa

contrnctului

Societăţicomeldale/ Per9Jal1ăfizică
autorizatăIAIDciaţiifumiliale/Cabinete
individuale,cabineteaoociate,ooeietăţi
civileprofesionalesau ooeietăţicivile
profesionalecu Iăsptmderelimitatăcare
d~ profesiade avocat/Organizaţii
neguvernamentale!Fundaţii!AIDciaţii2)

NUECAZUL

1) Prin rude de gradul! 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

24.06.2014
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