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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul ILAŞI P. LIVIU având funcţia de Director General si Membru al Consiliului de Administratie
la SC Conpet SACNP-.. .-domiciliul-Ploiesti,- > jud.
Prahova cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria
răspundere:

1. Asociat sau ,acţionar~la :societăţi comerciale, companii/societăţi natio~ale, instituţHde credit, grupuri de
.interes economic, precum 'şi membru În asociaţii, fundaţii sau a'iteorgimizaţii neguvernamentale:

Nr. de părţi I Valoarea totală a
Unitatea Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

- denumirea şi adresa- de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1.. ....

Conpet SA (Simbol COTE) ;-
. 1900 lei(la

actionar 40 11.06.2014 cf.
BVB)

Amplo S.A. (Simbol AMPL) r actionar 1.800 7200,00 lei (Ia
11.06.2014)

<SlSă de Bucovina Club de Munte S.A. (Simbol BCM)- actionar 162.500
13325,00 lei (Ia

-'

11.06.2014)
S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. Bucuresti (Simbol 1092,40 lei (Ia
BVB) I

, - actionar 40 11.06.2014)

S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Simbol FP) actionar 80.190 65194,47 lei (Ia
11.06.2014)

~~PACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A 61717,60 lei (Ia(Simbol IMP). . actionar 85.600 11.06.2014)

rs.N. Nuclearelectrica S.A., (Simbol SNN) actionar 300 2403,00 lei (Ia
11.06.2014)

2.. Calitaţe'a de7,n;~IllbruJ~j9rganeledeconduce.r~., ;~<lmi~.isft:are.şi 'cohţrol'al~\ş'~cietătVo't, cqme,i:dale,âl~
'regiilor autonome, ale'conipaniiior/soeietăţilor~aţionâle,aleinstituţiilor:de, cr~dit; al~ grtiptn:ilo{ de'intereş
economic, ale asoeiatiilor'sau fundaţiilor ori ale'ialtorotga'hizaţiine2uver~ameiit~I~:"}'" ", ',' ,

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
2.1.. ....

~.

Conpet SA . , Director General 67.841 lei

/conpet SA~
-' _.

Membru C.A. 521 lei
1--

3. Calitatea ae membru În cadrul asociaţiilorprofesionale'şl/sau sindicale"" ..::; ....•.
3.1. .....
Organizatia Patronala PETROGAZ - vicepresedinte
Camera de Comert si Industrie Prahova - membru in comitetul de conducere
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Federatia Patronala Petrol si Gaze - vicepresedinte
J Organizatia Patronala UNIPET - vicepresedinte
4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.. ....

Nu sunt membru al niciunui partid politic
.~- -- .. - .- -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În-derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la "bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu s'ocietăţi c9merciale cu c?pital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:

Instituţia Proceduraprin DJ1a Valoarea5.1Beneficiaruldecontract:numele, contractantă: carea fost Tipul încheierii Durata to1alăaprenumele!denumireaşiadresa denumireaşi încredinţat contractului contractului contractului contractuluiadresa contractul
Titular...............

-

Sot/soţie...............
-

RudedegrndulIl)aletitularului
............ -

Societăţicomerciale!Persoanăfizică
autorizatăI Asociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile -
profesionalecuillspunderelimitatăcare
desfăş)arăprofesiadeavocatiOrganizaţii
neguvernamentale!Fundaţii!Asociaţii2)

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 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

......L?;...Q.~.~....~gr.1r-
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