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DECLARA ŢIE DE INTERESE

, având funcţia

~}'~~~~rUP:~~~
Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
68,OOleix42=2856 lei

CONFORM BURSEI DE
VALORI BUCURESTI LA

DATA 06.05.2016

42ACTIONAR

Calitatea deţinută

Jud. PRAHOVA

Unitatea
- denumirea şi adresa-

J.I CONPET SA PLOIESTI ~

SubsemnatullSubsemnata, SCURT I.GA VRIL MIHAI
de SEF SECTOR MARGHITA PANA 14.04.2016 la CONPET SA

CNP, domiciliul Mun. MARGHITA '"
Jud. BlHOk

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

",",,'~_'-.;w:.?~-:;.;;.-~~

,'~.;0.rg~'!le
qmpaniilorJ

: C:.;d",r,.;::;!-.-.- .. :it!;:. ",
OI'. sau fund- .-< ..••,. - ~ ,"._-

Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.1. ..... NU
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

ţalCMifat~':(Jţ"ire"~mf~~'ţ~drul~asWqa"l.lij-rr~f~!.Qltal;..-V~g~S!~Elij~~;.-~~~~~"":;;:~
3./ MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET
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4.1. ..... NU
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prenumeleldcriurnirtaşi adresa con1rnctantă: careafust con1rnctului încheierii con1rnctuIui to1alăadcriumireaşi îocredinţtt contrnctului contrnctuluiadresa contrnctul
TI1UIar ............... NU

Soţ/soţie .............. NU

Rude de grndull11aletitularului
............ NU

Socie1iilicomerciaJelPe=ană fizică
autorizalălArociajii fumilialeiCabirde
iOOividuale,cabineteasociate, socie1iili
civileporesiomle S'lll9JCiefălicivile NU
proresiomle cu răspu;rlere IimitElcare
~ proJesiadeavocatlOrgmizatii
neguv<mamentalei FUI'KlaţiilAsociatifJ

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 l 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

09.05.20]6
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