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DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ANTONESCU I. VALENTIN LEONARD, având funcţia de DIRECTOR

ADJUNCT DEPARTAMENT PRODUCŢIE (până la 14.04.2016) la CONPET S.A. PLOIEŞTI, CNP

., domiciliul sat Strejnicu, comuna Târgşoru Vechi, strada , judeţul Prahova,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:
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1) Prin rude de gradul Ise 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 Ideţin 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

09.05.2016
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