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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemna tul/Su bsemnata, BLEBEA N.LILIANA TASIANA , având funcţia

Sef Birou Inspectia Calitatii
incepand de la 02.06.2014 la S.c. CONPET S.A. PLOIESTI

CNP , domiciliul PLOIESTI, C

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

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1980Ron/ conf

BVB /24.06.2014

Valoarea beneficiilor

40Actionar

Calitatea
deţinută

Calitatea deţinută

i. AS6ci~t.sau'.••acţi~'I1~~',\~"so~i~iăţrcom~rci#le~'
:interes ec(.nomic, ,vecip:Q.şi IhemtiruÎn?as()ci3:ţii;

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1 S.C. CONPET S.A. PLOIEStI, r

Prahova

2.1. .....

3'. Calitatea
3.1 membru al Sindicatului S.c. CONPET S.A.

,2~C~litat~a'd~meiîiJ)rYi;iÎQ9;fganele 'de cOIt~il' '
'.;'." . ,,'_ - _ ' .. "", _ _ "' "," '. ,':' _ - :";~I(;~_:'_-,>'_~~'1,::',' ,.:'-, "", - :.::~'-: •.

"regijlor', 'a~toQ9111e".al~.~,~~p~~~Pg~lso~i~tăţil9.t;,
economiţ,,:ale~soci~Jiil(it;;s'a~"fundaţiil6'rori,~I~'~ "

Unitatea
- denumirea şi adresa-

5~'.Coi1trâ~ţe,,inCI tisiV;',c~I~lâ~~ş.isie,~ţă'jGHdi'~~~'~%"~~'
În: d~ru laietntiIllP~l,-e~~r.c~t~iii,J'~iIcţiilor "mari~~,
stat, local şi dinfoIrdufi!:eit~rneo~i' În~h~i~te. c'~,~so:~

• . . ";' .;." -'. - '-",", .,,:-' , - • - " '~1:;"!, '. :t

, acţIOnar ma()ntar/IIlin.or~ta~r .
1



•

5.1Beneficiarulde contract:mnnele,
premnnele/denumireaşi adresa

Instituţia
contraclan1ă:
denumirea şi

adresa

Proceduraprin
careafust
încredinţat
contrnctul

TIpul
contrnctului

Data
încheierii
contrnctului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contrnctului

Titular .

SOţ!soţie .

Rude de gradul 1 aletitularului

Societăţicomerciale/Persoană fizică
autorizată/Nroaţii fumiliale/Cabinete
individuale,cabinetearociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecu răspunderelimitatăcare
desfă;mră profesiade avocatiOrganizaţii
neguvernamentale/Fundaţii! Asociaţif)

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 decIarantul 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

24.06.2014
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Semnătu:'g
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