
DECLARAŢIE DE INTERESE

CNP

Subsemnatul/Subsemnata, ONCESCU S. GEORGE MARIAN
Sef Sector Urlati-Berca pana la

data de 01.06.2014 la SC CONPET S.A.
PLOIESTI, ,

, domiciliul Prahova

, având funcţia

, jud.

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

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

2012 RON
Conform

BVB/24.06.2014
40

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

actionar

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa-

1.1. SC CONPET SA PLOIESTI,
jud.Prahova

1. Asodat s~u~acţionar la ',societăţi cO,IIlerciale,compa~iifs{)4ţ€ţ~ţin~r"<:"
,interes economic, recum şi meinbr"îii asociaţI. >n'd~,tii:sauâ:lteOf' a

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2. ----

'3; Qălhate~d~membru
3.1. Membru - Sindicatul Liber CONPET

.4'.'" CaÎilatea"':~~!1Jembru;, tij:., org~tieî~~"de'~~.o.
deţin ute'11 dl~ful"a.rtideIQlţ:"-(}liticeţ,tgI,lcţi~(J.
4.1... ---

5..t~ntracte" ~~dusivcele .~e,.asistenţă juridi~ă;cţ)p.sljlt~~ţ~'lrlri'dică~: cqnsllit~iîţă~şf~~yitet,?,~f ':'te ,~ri'~ţ1~ţe:
În derulare Îi1jiIJipul exercitării funcţiilor, mamll(l;telor:$au\(;1em!1ităţil(frpubli~ţ fjpanţated,' .bugetul ~~
stat, local i dirifonduri externe ori ÎncheiakcU:"societă icomercialedi ca 'italde~stat s~u 'uîi estatul este:

. r' . . ,' - '_"._ , _'o .,', , , '-' __ •.•.. _ '-V'-,-" ,'_ ..•.•. , ....• .", .. ,'o. - "-,,.- _ -,' ...•. _, ••.. _ .. '.' _'" .;,,-;:;' _.,.. _" .....•.. " .'.'_ •.. _;. . .-i..,,::,., ..J

1



, acţionar maiQ'fitarllDinoritar':, "'.:. "'.'. 'ic:<,rt;,;., ("!it ';<'.)~:f~..,,: ",'",:,. '<,,"'" "'t
"

"'!:= ',',,;,d.

Instituţia Proceduraprin Data Valoarea
5.1Beneficiarulde contract mnnele, contractantă: carea:1Ost Tipul încheierii Durnta to1alăa
prenumele/dentnnirea şiadresa denumirea şi încredinţat contrnctului contractului contrnctului contrnctului

adre<;a contractul
Titular -

Soţ!roţie -

Rude de grndul11) ale titularului -

SocietăţicomercialelPer9Jal1ăfizică
autorizatăIAsJciaţii fumiliale!Cabinete
individuale,cabinete~iate, oocietăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecu răspurrlere limita1ăcare
~ profesiade avocatiOrganizllţii
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 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 inexactitate a sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

26.06.2014
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