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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Enache V.Vasile Florin
Sef Sector Constanta pana la data

de 01.06.2014 la S.C.CONPET S.A. PLOIESTI

, având funcţia

CNP , domiciliul' In Constanta,

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1 S.C.CONPET S.A. .
jud. Prahova

, Ploiesti,

Calitatea deţinută

ACTIONAR 40

m,en...
Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
2012 LEI conform

BVB la data de
24.06.2014

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

.2. Calitatea demelllbru.Înorganele .de conducer!,:,':adDiinistr.~re~:şicoDlfof"âîe'~~,o>Cietă.-,",'i

regiilor auio~om~;'ale conipaniilor/societăţil(}r :,ilâţib~~le;'alei#ştiţlIiiif '."
;economic;aie~ioCiaţiiior,sâu. funda iilor oii aleali~i:,or' alliZaţiirri~.ţ'ijfivernamena e: ,

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. ..... X

3. C'alitateade membru Întadrlll
3.1. ..... X

5. Contracte, inclusiv cele\~e asistenţă juridică, consultanţăjuri~iCă, ..~~l~~~!t~#!'~ş~,£i~il~,"R~til1~t£.;gr!,~~afe
În derulare. Înthnpul ,exercitării funcţiilor""ll1andatel?r,.s~p.d~ll1nit~til(}~.\:pub.I,!~eiB:n~~:l~~£"~~'••1~.:~'~~£~lIIide
stat, locaLşi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cU.,ca ital:aestat;sau>unde,'statllLeste

1



acţionar m.ajoritar/minoritar: ,: :<)lc;',".!+:.1. ,"< ".'.~•.•....•'.~,,' ~ .•,:>~;; ..,S ."i :;'

. ' .•.. >.

. Instituţia Procroura prin Data Valoarea
.5.1 Beneficiarulde contract numele, cont:ractantă: careafost Tipul încheierii Durata totalăa
premnneleldenumireaşi adresa denumirea şi încredi.T1ţl1: contractului con1ractului contractului coIJ.1lactu1ui

adresa coIJ.1lactu1
TItular ...... X ........

X

Soţl8D~e...... X ........
X

Rude de gradulIl) ale 1itularului
............ X X

SocietăţicomercialeiPersoanăfizică
autorizatăI AsociaţiifumilialelCabinete
individuale,cabinete~, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile X
profesionale curăspur:rlerelimi1a1ăcare
desfăşoarăprofesiade avoca1lOrganizaţii
neguvemamen1alelFtm.daţiiIA8Dciaţll2)

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 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

26.06.2014
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