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DECLARAŢIE DE INTERESE - ANUALA

Subsemnatul/Subsemnata,
SEF SERVICIU
STRATEGICE

IONESCU M. ALEXANDRU cĂTĂLIN
PROIECTE

la SC CONPET SA

, având funcţia

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

I.L.. ...

Unitatea
- denumirea şi adresa-

'7ilîstihjţiI 'de~redi~-
'" ',;flU:;;:, .. ~ . __. '..'" )'" ....5.1;.'" ,. ":;''''.

"'nll DvemamImtale:
Nr, de părţi Valoarea totală a

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de ac iuni ilsau a acţiunilor

--- .._----2.L. ....

Unitatea
- denumirea şi adresa-
----

Calitatea deţinută

socjeţăţiJor comi"
it, âle grrtvuri

~~~_~£:t~£~"J;;'; ._

Valoarea beneficiilor

--

~~riiitiiea9il.memb:~@~~'~::::r':.':.. 'fil:r*;;cofeslOiiale:!1Jsâ ••
3.1 MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET

-_.--
~.;lC]fitateade:me
~r~li~~ţj!t?cadrul:itK
4.1. .....

~SţCoiitrICte;'jDciii5iV;i:ele,
~:7!¥erUlareilitim~1l.f~~
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l~calşidiD foiîd~ri'e:l:
'ilâr.ma. oritlliiniin~'t.

5.1BereficiaruJdecontractnumele,

iCă:,consufiaiiţă'lj'(j.
ma:idateio'i':'s~u'd
t~.~u.soCletăţiTt'O
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Instituţia Pnlcfrltna
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prenumelddenumireaşi adresa CCIlllnrtin1ă: caream contrnctului îrdleierii contrnctuIui to1alăa
denumirea şi îroa:finlat contractului contractului

adresa contractul
TItular...............

"")

SOVsojie............ _ /
/

Ru:lede graiul ]1)aIe1itularului //
.

///
............

Societălicomen:iaIdPeiIDană fizică /'

,/
.

autorizllăIAsociaţii1inniIialdCabirete /,/
/'

irdivieWe, cabirete a9JCiate,sOOetăţi
/

///

--civilerrofusionalesau=ietăli civile /
.

profesionalecu riispurxJerelimita1ăcare ,/d~ă rrofusiade avocatiClrg;lnizatii
neguvcrnamenlaldFundalii! A=iatiP)

1) Prin rude de gradul] 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 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 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
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