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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, __ Lungu L.S. Marius Mihai_________ , având funcţia
de Sef Birou Metrologie pana la la S.C. CONPET S.A.__

16.06.2014
CNP , domiciliul __ Ploiesti, _,jud. Prahova _

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

Calitatea deţinută

"1: Asociat sau; acţion~r la~of;iet,ăfi' c~m~rcJâ,lef~c',;,'"""Jf. '-,<r-'"

,intereseconoinic, recum 'şi meD1bruîlrasoci~ţii~f
Unitatea

- denumirea şi adresa -

1.1 -

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

2.1. ..... -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

'3. Calitâte'â::de riîe'ipbrll,îrt'cadrU:lfasdcll:ţ1i.l6t';}"~Qfeşi(fnal~'lii/sâqti!t1.~jctil
3.1 Membru Sindicatul Liber Con et Ploiesti Prahova

4. eâlifaiea:>, "
deţinl1teÎj:ididruL
4.1. ..... -

5. COJitra'cte,indll'siV'cele'de asrstenţă~juridică~ :coWsU:rt~hlt3;Jii;hlică;consUltl!inIă;ş,Ţ{'v:lIe~<oBinuf"
':', , . "-, -, " ',- .." _" ,': ,',_ - '~-'Ş--',;':i _":":'?:; -':. ,,'>~,<',? ,_o; _~,;_,.'.1 ,,'<o: :"::-_i,':;;;'~';;";';::',',~""~~;':!1!:~:}-;~:~':.':',:,:';"':;::,'/",~:_r-iN(\'

în derulare, În timpul~xercitării fimcţtilor, ,'.~~n(}~~dQr'sau'.~,' "it~ţilor"g¥~!!~.~1 ..",<, .' "~yţ
stat, local şi din fonduri externe, orifncheiate'c;iIsQ£idăti.~c.'o'in~si~I~, .,' di""''''ae!ita
. acţionar ma' oritar/minoritar:, .. ."., '. '<; "~r' '.,;~:..' '.
5.1 Beneficiaruldecontractmnnele, Jn.stituţia Procedurn.prin TIpul
renumele!denumÎreaşiadresa con1ractantă: careafost contractului

1



denumireaşi încralinţat contractului contractului
adresa contractul

Titular...............
- - - - - -

SotIooţie...............
- - - - - -

Societăticomerciale/Perroanăfizică
autorizatăIArociaţiifumiliale/Cabinete
individuale,cabineteaoociate,oocietăti
civileprofesionalesausocietăticivile - - - - - -
profesionalecurăspunderelimitatăcare
d~ profusiadeavocat!0rgarIizBţii
neguvernamentale/Fundaţii!AsociaţU2)

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linieascendentă şi copii pelinie 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

.........30.06.2014 .
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Semnătura
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