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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata GHEORGHE GH. ROXANA-ELENA având funcţia de membru al Consiliului
de Administratie la S. CONPET S.A., CNP ' , domiciliul in Cam pina, 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 naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organiz:iţii neguvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1. NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor orl?anizaţji nel!uvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -=-
2.1. S.C. NEPTUN SA ~ --
Campina, jud. PH Presedinte C.A. 11.340 RON

2.2. S.c. SOCERAM SA Bucuresti,
Presedinte c.A. 13.330RON

-~ - - -.~. -23. ::>.L.HIDROTEHNICA SA Galati,
Presedinte c.A. 5.400 RON--,- jud. GL,

2.4. S.C. PALTINU SA Campina,
Director General Adj. 56.696 RONjud. PH,

f-2.5. S.c. NEPTUN TRADING SRL Campina,
Administrator O,jud. PH,

~2.6. S.C. CUNPET SA Ploiesti, ---- -
Membru in c.A. 58.976 RONjudetul PH.

3. Calitatea de!inembru În cadrul asociaţiilor,profesionaleşiJsau sindicale
3.1. Reprezentanta Soceram in cadrul Asociatiei Producatorilor de BCA, PROBCA
3.2. Reprezentanta Soceram in cadrul Asociatiei Producatorilor de Caramida
3.3. Membra a Sindicatului Electrica Braila

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor, politice, funcţia deţinută si denumirellFp;lrtidului politic
4.1. NU ESTE CAZUL

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 societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
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Instituţia Procedurnpin Da1a Vakmea5.1 Beneficiarulcr cootIa::tnumele, contraetantă: careafrN TIpUl încheierii ThmJta trnIlăapenumele/crnumirea şiadresa crnumirea şi încredinţat cootnduIui cootnduIui contrnetului contrnetuluiadresa ccntractul
Titular ............•.
Nu e:te cazul

SoV9JţÎe............ -
Nu e:te cazul

Rtrl: cr gradulIl)aletitularuIui
............
Nu e:te cazul
SccielăţicomercialeI~fizică
autoriz1llăIAs::x:iaţiifumiliaJelCabinete
indivKluale,cabinete<m:Îate, ~ieIăţi
civileputesionale S1U 9Xietăţicivile
profesionalecu ~ limita1ăcare
desfăpm1 putesia cr avocatiOganizaţii
neguvemamentaleFurrlaţiiIkn:iaţij2)
Nu e:te cazul

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

.....~h...9.~....~.!.C

2

Semnătura


	00000001
	00000002

