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DECLARAŢIE DE INTERESE

SubsemnatullSubsemnata, BLEBEA N.LILIANA TASIANA , având funcţia

CNP

Sef Birou Laborator Inspectia
Calitatii pana la data de 01.06.2014 la S.C. CONPET S.A. PLOIESTI

, domiciliul PLOIESTI,
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
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Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1 S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, ,
Prahova

Calitatea
deţinută

Actionar

Nr. de părţi
sociale sau
de ac iuni

40

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1978Ron/ com

BVB /20.06.2014
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Unitatea

- denumirea şi adresa -
2.1. .....

3.1 membru al Sindicatului S.C. CONPET S.A.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

4.1. .....

1



r
5.1Beneficiarulde con1nrt numele,
prernnnele/denumireaşi00resa

TItular .

SoţI9J~e .

Rude de grc:rlul 1 aletitularului

SocietăţiCOllleIriale/Proronăfizică
autoriza1ăIA9Jciatiifumiliale/Cabirel:e
individuale,cabinelea.roate, metăţi
civileprofesionalesaumetăti civile
profesionalecuIăspurrlere limitatăcare
desfăş:mă profesiade avocati0J:ganizatii
neguvemamenta1e/FundaţiiIA9Jciaţif)

ProcWuraprin'
careafust
îocrOOintat
COIl1:rnctul

Valoarea
totală a

oon1J:a::tului

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 1deţin 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

20.06.2014
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Semnătura
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