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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul ILAŞI P. LIVIU având funcţia de Director General si Membru al Consiliului de
Administratie la Conpet SA CNP domiciliul Ploiesti,

jud. Prahova cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:

2932 lei(la
10.06.2015
cf. BVB)
6407,80 lei

(la
10.06.2015)
602, 00 lei

(la
10.06.2015) .
49515,72 lei

(la
10.06.2015)
~"""-.

o lei

415234 lei

Valoarea beneficiilor

40

200

1838

80500

MembruC.A.

actionar

actionar

actionar

actionar

Director General

Calitatea deţinută

i~liisfitil1f~~r~1ţiţr~ti.u
JifTi1';;i ."\1}'~Ii~1i!i'

Valoarea
Nr. de părţi totală a

Calitatea deţinută sociale sau părţilor
de acţiuni sociale şi/sau

a acţiunilor

,jud.

, jud.

Unitatea
- denumirea şi adresa -

LI.. ....

Conpet SA (Simbol COTE) Ploiesti,
~:ld. Prahova

Casa de Bucovina Club de Munte S.A. (Simbol BCM)
Gura Humorului, jud. Suceava -
Ilaşi P. Liviu

UZTEL SA (Simbol UZT) Ploiesti
. jud Prahova - Ilaşi P. Liviu

C.N.T.E.E. Transelectrica (Simbol TEL) Bucuresti,
" Ilaşi P. Liviu

2.1.. ....
Conpet SA Ploiesti,
Prahova
Conpet SA Ploiesti,
Prahova

Nu sunt membru al niciunui artid politic
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5.1Beneficiarulre con1I1d:mnnele,
jrelIllll1e1e1denumireaşiadre;a

TItular __

ScţI9J1ie .

Rud: re gradulP)aletitularului

&cietl(imnercialeIPaSOOIBfizică
autcrizaIă! A=ia\ii fumiliaIe' Cabinete
irKIividwle,cabiooea=iate, ~
civileţrolfsirnale sau~ civile
ţrolfsirnale cură<p.nxlerelimita1ăcare
cJe;fljpuă ţroresiareavOClI1fQganizatii
reguvernamernalFl.Il1dlliiIA=iaţii2l

Jnsitulia
mrtl<dan1ă.
denumireaşi

adre;a

TIpul
controctului

Durata
controctului

rea
tcială
a

m1Ila
cWlui

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 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

10.06.2015
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Semnătura
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