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DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatul SAVA M. MIRCEA CIPRIAN, avand functia de sef birou Contracte Transport la CONPET
S.A. Ploiesti, CNP domiciliul in Ploiesti, . , jud.
Prahova,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:
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Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

denumirea adresa Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
- ŞI -

de acţiuni şi/sau acţiunilora
I l RAND MIXAJ IMPEX SRL asociat l 00% 200 RONPloiesti, . iudoPrahova umc
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---

. --
2;"Calli~te~.'deţmem'6fu ..ti1Drr!ra~eîe.iIe~c<\D;a'Îl~ere;"tadn1fifistr,~~e'~iic'Oiitro"1r1iIer$o~etiifHor:cQÎţ1erCiMe;+'âk.
;fegii(or':at:t!fn'i7Hit~î~j~orri~âniii6.-Js~ci~tă:tiÎ~~n~iioifâl~Y~1e:i~stitriţiii~?de3Eifr?illl'~rripifiilot:~.ţli~t~ţ'es;
. ,.J. ".' .._,......_....,._.-_,;:.._~.<..c'-<, -'i,.,g..~..,;,.,.."..j", ..',".<'.r,~.'fltr;-..'""'..,..:=.-"'."'''"..,.-.: ... ,-,,.....,w.,",oo,,!o o,;';';'-;"'-"''''""O'O';:)';:<!~''~oC'':_' ';C'i o '~j;_";"" __"O..")_'o_Oo~,o'."~ljC-,.",);,o,.1f,:r';v:':_ ..o', ...- "- o~

."eCOno'mic}al~.as6cÎaţiilpr. sau fuii da ii1brFo);i:'~Ie,al toror"lfniz'ilŢiil;ne"Îiverri amentale:~,,",~';';tr.ltr,.'.'l,,!<;h~.,',4.~,'j'';:
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5. Contracte, inclusIv cele deasistenţă'jll:tidică, consllltanţă jhridică,coitsultanţăşiciyile;{)bţinutl;' ori aflate'
În. derulareÎnţimpÎI1exercit~rIi furi4~\ir,lmandatelor silu demnitătilorpublifeManţatedela:bugetul de
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J Institutia Proc:e:lwaprin Data Valoarea5.1Beneficiaruldecontnlct numele, contractantă; careafDst TIpul încheierii Durnta totalăaprenumekfdenumireaşiadresa denumireaşi încrerlinţat contraetului contrnctului corrtrnctului <XlI1tractuluiadresa rontractul
Titular...............

I
1/

Soţ/9Jţie............... .

/
/"

Rude degrndulII)aletitularului /............

/
SocietăţiromerciaJelPeffiXlllăfizică /17autorizlJtălAsociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabinetea=iate, =ietăţi
civileprofesionalesausocielăţicivile

/profesionalecu răspunderelimi1a1ăcare
desfli;rorăprofesiade avocati0rg;mi2atii
neguvernamentale!Fundaţii! A=iajiFl

1) Prin rude de gradul J 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
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