
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata TOMA GRE. ANDREEA-PATRICIA , avand functia incepand cu data de 02.06.2014 de
SEF SERVo FINANCIAR la S.c. CONPET S.A. PLOIESTI

CNP , domiciliul PLOIESTI, ,
, JUD. PRAHOVA

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

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Calitatea deţinută

1. Asociat ~al(a'cţiolţ~r')a s~cietăţr~omerch,tle, c~!!iP!~ij[s~~~,~ţăţi.ii~tt",
interes economic, recum şi .nlembiu în asociaţii, fundaţii sau altc:or" ani'

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1.. ....

~2~,C~I#~ţ~.a,:~~~~~n1~~,A:rg~.~~!~~~,59~~,,-"',','
.:regiiloŢ,~iit,Qn~~~ral~: ,âii,~Wjr/s~cjeţ~ţil:?f
econoînic, a:leasociaţiilot"sau fuqda: iilQro,rFal

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. .....

:3. C~tlh~t~a,~e,:in.Ediibru ;Înţadrtitt as'bciâtiilbrt' rbfesiQfi~le"şiîsâ'lifsin<liţâle1,
3.1. membru in SINDICATUL LIBER CONPET

5,' Contra~tţ,inclu~iv:sele dea~isteIiţă juridică, ~onsult~nfăjuriqică~'con~tiltân ă:'J;ţiyile;oJitiÎ1iltc" rh .'
,~IiderulateîntilIlPQi: 'ei:er~ităiii fUlicţţiiQ.r, 'mandatelo17sau dem~itălil~rpti' ';~~lÎi~ţ~;~~JL.".","'"
':st~t, local şi din loii~lIrr~xtet~e o.Ti'în'cbeiat~: cu'societMicomerdf}le'.cu; C~PI,,', i{stât~~:p;:tip~~:/st~f~~;."
acţionar ma' oritar/minoritar:',' , " "," "',' ''::;:';{~::' ,;i,"

1



•
Instituţia Procaftna prin Data Valoarea.

5.1Beneficiarulelecontract mnnele, contractantă: careaIDst TIpul încheierii Durnta to1alăa
prenumele!denurnireaşiadresa demnnireaşi încredinţat contractului contractului contractului contractuluiadresa contractul
TItular...............

-

Soţlroţie...............
-

Rude de gradul 11) ale titularului
............ -

Societăticomerciale!Perroanăfizică
autorizm/ AIDciaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasxiate, rocietăţi
civileprofesionalesau societăţicivile -
profesionalecu răsputxlerelimitatăcare
des1ăşJarăprofesiade avocat!Organizaţii
neguvemamentale!Ftmdaţii/AsJciaţii2)

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

.....~CJ.~.Q.~'"~.1.~.....

2

Semnătura
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