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DECLARA ŢIE 'DE INTERESE

"

...~

Subsemnata GHEORGHE ROXANA-ET;ENA având funcţia de membru al Consiliuluj de
Administratie la S.c. CONPET S.A., CNP , domiciliul in Campina, jud. Prahova, ,

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

,

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa-

1.1. NU ESTE CAZUL

, r. Asociat :sa,uacţionar la'societăţi comerciale;' companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,:,gru.puri"dc1
,'interes ec~noiriiC,precum şi membrum '~sociaţii"fundaţii sau 'lihe orfiânizaţii Îlelmvemamentale: '~;~ ~,:;:.,"!

Nr. de părţi Valoarea totală a.
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

l5.120RON

Valoarea beneficiilor

Presedinte C.A.

Calitatea deţinută

:,2.iCalit~teade membru În ol'ganelede:conducere,;administrareşicontrolaleso.cietăţi~oh\colneieiale,'âl~
','regiil~~:iauto~o~e, alecomp;niilorlso.cietătil~Îi uaţionale~:ale'fuStituţiUor de credit,; ale •grupurilof de~fut~l'e~
econoriii~~ale asociaţiilor sau fuildaţiilororiale 'altor'o~aniZ~ţii'neguvernalDeiitale:' ", "c"t :, " ;'",,,\'~j ", '1

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. S.C. NEPTUN SA

r2.~. S.C. SOCERA1vrS.A. '-

-
2.3. S.C. HillKOTEHNICA SA

-
,2.4. S.C. NEP'lUN TRADING SRL

Presedinte c.A.

Presedinte C.A.

Administrator

l2.600RON

7.200RON

o

-ţ, .c-.:'~~~~'I": "."~ ~~
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oMembru In C.A.
I

3:Tiilitât;âdemembruÎlÎcadrul â'Soclaţiilorc' 'rofesi~naleşi/său siiidi~ale "
'3.1. Re rezentanta Soceram in cadrul Asociatiei Producatorilor de BCA, PROBCA
3.2. Re i'ezentanta Soceram in cadrul Asociatiei Producatorilor de Caramida

--'---. -
2.5. S.C. CONPET :S.A.

I
, 15~Contracte, ind~siv cel~deaslsteuţă juri~ică, consultanţă juridică; consultanţă şi~iViIe,obţfuuteori aflate
[.ifi"rleruiare'i1r'_timpul-exel'citihii"fimcţmor;:man'datelor~ll-demn'ităţ:Jllr-pebl:eefina&ţate, de.ht'bugetlli:de

1
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Jnstitulia Ptocedutaprin Data " Valcerea'5.1 Beneficiarulde conJmctmnne1e, contractan1ă: careaIDst Tq)uI încheierii Dum1a 101alăaprenumele!dernnnireaşiadresa denumireaşi încredinţat contractului i contrnctu..1ui'"contrnctului contrnctului
. adreSa. oontrac1ul .

Trtujar...............
I I ,

..

.

So¥'so~e............ _ .

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

SocietăţicomeICiale!Per.rnmfizică
autorizatăIAs:JciatiifumiIiale!Cabinete
individuale,cabinetea<n:iate,&Jcietăţi
civileprofesionale::m&Jcietăţicivile
profusionalecu~limi1atăcare
~profusiadeavocat/ Orgmizatii
neguvernamenmle!FundaţiiIAsocia(if> . .

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 ş~răspwl.lmdpotrivit legii pena]e pentru m.exactitatea sau
caracterul incomplet al-datelor menţionate.

Data completării
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