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DECLARAŢIE DE INTERESE

SubsemnatullSubsemnata, CHIRA GHE. GHEORGHE
de SEF SECTOR POIANA LACULUI la CONPET S.A PLOIESTI

, având fuucţia

CNP , domiciliul PITESTI, .. jud.Arges

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

~. Asociat.s.au ~cţionai"Ia ~ocietăţi ..c~merci~le:icompa#~~so~ietaţi naţio~~I~:~stituţ=~~1~~~~~~t}.~~'1
mteres economIc, precum ŞImembru m asocl.aţll, fundaţiisau ..alte or!!amzaţţl'Dcij;uvernamentale:.i!>.Jî1ii,;i!'>,<",.""

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

denumirea adresa- Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale- ŞI
de acţiuni şi/sau acţiunilora

1. I .... -.-
/
/
/

J
1--

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administnire şi cOlItrol răî.cTsoo~ietăţil(jf'c6iilefciale; ale~
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilo~ Jlaţiona:ie, ale instituţiilor de~fedfi;aIPgn;i~~Io,,;d'e,'jntei"es
economic, ale asodatiilor sau fUlidaţiilor orialeaitororg:muaţii ne!!UVerna~iime:~1~";'<r;<;ţ.",o, ,. '.,,'

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea ŞI adresa -

201 ..•..

/
/

/
£-

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilornrofeslonale şi1sau sindicale ~ . .;.'.",> "'.0;"'2
" Membrul al Sindicatului Liber Conpet~1 -

/
/

L-
4. Calitatea de membru În organele de conducere; adminisfrare şi coiItrol;1;.refrihhite'Ss~u:;~eretri~iiite;';eti ,,- .,. , .-'.. . . - '- '"0 ',~,'{.':- :_, ," .,', .. ,,' ">;',- l'D~' ,-"~~Jili'""-"~'-~":"'fi"':;';_:~':'K"'<;;-:-t'.~;-",?_:},;-j,;r':(;,,,,',:-'~,'. ,'1de mute In cadrul partIdelor politice, funcţia deţmuta si l'!enumIrea' artidulUl' oliticF;:;,,:,,>;:ot.'.7",;i'~1i!'\<'0'iO?!
4.1 "0

/
/

4--..

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultaiiţăşidvile, obfinutcori atlate
În derulareîn timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor pub!ic'e'fi~ârtţaie~eiâ~.~ugetul de'
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi com~rciale cu capit~Ldti"~iaf sau un~e'statul :este;i
actionar majoritar/minoritar: O'. . ."". ,.... ., ..

5.1Beneficiaruldecontractnumele,
I

Institu(ia !'n:JcOOuraprinI Tipul ... Data
I

Durata - Valoorea
prenumele/del1lnnireaşiadresa oontractan1ă: carea fust oontJactuIui îndrierii oontrnctuIui to1alăa

1

.. ::.-.,



'.
I

denumireaşi
I

încredinJat
I I

contractului I con1nlctului,
adresa contractul

Trtular. .... .. .. . .u

/
Soţ!~~e ............... I
Rude degradulII) aletitularului /............

Socielă(icomercialdPe=mă fizică /autorizatăIA=iaţii fumiIialdCabinele
individuale,cabineteasxiate, melă(i
civileprofesionalesaumelă(i civile
profesionalecurăspunderelirni1alăcare
clesfaşDarăprofesiade avocatiOrganizajii (
neguvWJameIl1aldFurxJaţiiIA=iaţii2)

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

2

Semnătura
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