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DECLARATIE DE INTERESE,

, având funcţia.~ubsemnatUI/SUbSemnata, ISTRATE V. MARIUS _
ae Sef Serviciul Mecanic____ la S.c. CONPET S.A. _

CNP , domiciliul Ploiesti, jud. Prahova, ;

cunoscând prevederTie-art~292din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:
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Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor
1816 RON la data
de 06.01.2014, cf
Bursa de Valori
Bucuresti

Valoarea beneficiilor

Nr. de părti
l'sociale sau

d . 1.e actIunI

40Actionar

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa -

1.1.. .... SC CONPET.SA

2.1.. ....

4;"C~liillteâ'.,"de:m~iiib'hi.•În.~:Qr'.aîiele'~'(f(F£Q:tialî'tţ~ţ":,~~(fîili;I$'
..detlnute Înc~drul' ~rlideIO~:"6~H~~;,fMi~ii~\I~H'niiţi';t;ij~~jf;r,'
4.1.. ....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultailO ă Jurididl,c(ulslÎltantăŞi;cixile;~btihţit~,ori~:flate
, ,,',', -, ~, .-' ',c -"',',' _ ",~ ,,',_.' "': -..,_~ ~ '. ,,::", .•¥, '~"'" .. ', ••_~;,._'~"_P!'-""'" ~",_~",; •. :~. , .• ' ~.'1,!,C_~w!'I.>:" .f., -., ~-,.," .• )~ ",' •.•. ,.,ţ.~.,. , ,

În derulare În timpul -exercitării funcţiilor, mandatelorsaudemnităţilor:cpublice,,:fiuaMate',dela',bugetul de
stat, local i din fonduri externe ori Încheiate cusocietăticomercialecuca ita(d'C'st'M"sliuuode statul este

1



Instituţia Proaxluta prin

~I Valoareacontructantă: careafost TIpul Durata
totalăadenumirea şi încredinjat COI11rnctului contractuluicontractului contractuluiadresa contractul

I

5.1 Beneficiarulelecontract:numele,
prenumele/denumirea şi adresa

actionar ma' oritar/minoritar:

TItular .

I .

SOJlrope .

Rude elegmdu11 ale titu1aru1ui

SocietăJicomerciab'Pcrroanăfizică
autorizatăIAs:Jcia1ii:fumiliale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, roeietăţi
civileprofesionale ~roeietăţi civile
profesionale cu răspurKlerelimitatăcare
d~ probele avocat"ClIgpnizafii

en1ale/Fundatii!ArociatifJneguvemam ,
I

1) Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendehtă.
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 Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăOilor comerciale pe acOiuni Ia care declarantul împreună cu soOul/soOia Oi rudele de gradul 1 deOin mai
puOin de 5% din capitalul social al societăOii, indiferent de modul de dobândire a acOiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public
~aracterul incomplet al datelor menţionate.

. ~ d t' 't 1" ItiŞI raspun po nVI egn pena e pen ru
I

inexactitatea sau

Data completării Semnătu,ra

07.01.2014 .................. , , .
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