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DECLARA ŢIE DE INTERESE
I

i,
i

Subsemnatul
Sef Divizia Sud
15.04.2016

BERCEA 1. VICTOR
incepand cu data de

la CONPET S.A. PLOIESTI

, având funcţia

CNP , domiciliul PITESTI, , jud. Arges
,

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

Calitatea deţinută
Unitatea

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

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută
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, Unitatea
! - denumirea şi adresa-,
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3. 1Membru sinclicat "Sindicatu! Liber Con et"
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4.. Caliţa tea ..d~'mern brii'Îiî"6~ganele ...de.'coitdiicere}'adriiIlÎis'H'â~e 'şi;:eon'frol?;'t~fi'iIiriItţ,\sau~-lleretribiiite;
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5. Contracte; inclusIv cele de asistenţă juridică; consiIltimţă jllridică,EonJultip:til şiCivile,obţinute ori aflate
În derulare În ~impul exercitării' funcţiilor, mandatelor sau demnităţilol-publice fiiianţate de la bugettil de
stat, local şi dip fonduri externe ori Încheiate cu sO,cietăţi confercjale cucapitalde,st~tsau unde statul este
ac iOnar ma' o~itar/minoritar: .. . , "
S.l13eneficiaruldecontractnumele, Institulia Da1a Valoarea
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mntfacWlui to1aIăa
mn1radlJlui

încheierii
mntracllllui

mn1radlJluicarea fost
înmrlinjat
mntractul

contracrnn1ă:
denumirea~

aclrem
Titular _{

prenumele!denumirea~ adI=

SotI . ,.sope : .

Rude de g,adul1)aletitularului

I .
SocietăţicOmffCial&Persoanăfizică
autorizEIăI,Asociaţiibruliale! Cabinete
individuale,cab~ arome, =ietăţi
civileprofesionaleJu melă(i civile
profesionalecumsplroere lirnita1ăcare
desfiiş:Jarăprofesia~eavocatlOrganizaţii
neguvernamentale!Fundaţii!A=iaţifl

!
1) Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor d~clara 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 l deţin mai puţin de
5% din capitalul ~ocial al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
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Prezenta declaraţie constituie act public

caracterul incoqtplet al datelor menţionate. -
şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
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i Data completării

I.//.~~f.r.::(e.
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Semni\t'91"a
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