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DECLARAŢIE DE INTERESE ANUALA

BERCEA 1. VICTOR
la CONPET S.A. PLOIESTI

, domiciliul PITESTI, r .

, având funcţia

., " jud. Arges

cunoscând prev~derile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:,,,
1. Asile.ia(sau.~cţiiliIai'lă. 'soc'ietăti. COrn. '-'e.lCiaie;-.~[~.•~.mpaiI}iZsO:c.".letă.ţ.'I~~aţi6.ml.I~;~n~titllţfti.ti~~cr.e-d#;:;g.9ru."p~ilri!d~':inte~.es"'~co~o~~'ct'"recum"/)",m~}nb"rti~ci~~f;o~W(iji:f6fid¥"iiF~.ât';~Yt~~~tf1i~ii~>j~ij~';1Y~i:~:=tlil~~'~~~~~~~"

, Nr. de părţi Valoarea totală a, Unitatea
I Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale!-denumirea şi adresa-
, de acţiuni ilsau a ac iunilor

l. 1. .....

2.1.. ....

;
I

. !

3.,,-C'~'Iitatea.~d~ţ~inrei#l)ifti.Îiitădt'u(ăsocl~ţ1jlo-.r7:~J,o.tl~~9'h~.je~:';Jlsa.Q'tslnaT8j)~:t~~ş~~f~~~i;~~~~~~i3~~~~;~~:1~{'~
3.1Membru sindicat "Sindicatu! Liber Conpet"

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică;cOn'sultanţă]t1rJ ică;consultanţă'Şircivile)'obţiiiuiltorhlflate
În dfru Iare în~im pul'.exercitării' fu nCţipor,~and.i1tel?"f.:~~ ~..~~i{J~it.~fhofiP.rbHţ:jfi=~i~?~B'ugetuid ~'.
sta~,!1..oc~I şi ,dir fond~.ri ~xte.rneori înclÎeiate cU'S~CI.'et~ţi COmer~J.'a.[{rCîf' c'.a.J~T.t~.a..'I.~.rd.e' stă.t.;[. ii 'un~rrne., ..i.t~...
acţIOnat ma ot;ltar/mmontar: . ... .."... ."," .•.. .""",.f~'t... ,.' '.. . '../A"",
5.1Beneficiaruldeoontractnumele, Institutia l'rocOOwaptin Tipul Data Dura1a . Valoarea
renumele'denumireaşiadresa contradantă: careafost contractului încheierii con1ractu1ui 101lIJăa
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Trtular !

Soţ!~ L..

RudedegradulI a1~titularului

denumireaşi
adresa

încredinţat
contrnctul

/

contrnctului contractului

r

Societăţiall11ffcial&PcrIDlllăfizică
aurorizatăIA=iaţii lamiliaJerCabinde

I
individuale,cabinetea.=iate, roetăţi
civileprofesionalesk roetăţi civile
profusiona)eal IăspImere limitaIăcare
desfăşJară;profusia1eavocat!0rg;mizJţii
n . el undaţiilAroci .. )

1) Prin rudJ de gradull se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor d~c1ara 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 gradull deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenţa ~eclaraţie constituie act public
caracterul incolŢlplet al datelor menţionate.
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, Data completării

r /1 /~ ztJ/f
1 ?!.'..::l.••••••••••••••• r:!
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I

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semnăţ~
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