
DECLARA rm DE INTERESE

Subsemnatul BOTEZ C. CONSTANTIN având funcţia de CONSILIER DIRECTOR GENERAL la SC
CONPET SA PLOIESTI, CNP ., domiciliul in Mun. Bucureşti, ,

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

~'-"]~~lţl~\i~~iţ~,fihi:le ..crediţ,
d~ţii ;SlIl!-r:lilti(nr'ganizaţii
-'~/S~~~n;.;~,).':~ir4i',~dir;;.;':,-3>,~.':; , : ,,~t

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1 S.c. "PRODIVEX" SA HUSI
1,2 Botez,Stanescu,HugeI si Asociatii. Societate
Civila Profesionala de Mediatori

Calitatea deţinută

acţionar

asociat

Nr, de părţi
sociale sau
de acţiuni,

211.562

70

Valoarea totală
a părţilor

sociale şi/sau a
ac iunilor
21. 156,2 lei

7,000 Iei

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

,_o "s,
Unitatea

- denumirea şi adresa -
2,1"" "

,

'1:"Calitlitea~ir',. ""'_~'I'_o.'" 'o ..;'. -,"'>
4Ie;iegiili:l'f; ,
;de;i~tl;;;S:~fi(t

,3. Calitatea,ije:iDî,~Jii,iiRt;m~liiiş@iiî:iIlQij;rţ,})teş!9n",1~;'1t~il1!Smtfi'~'l~l;;.r;,",. ;h",' ,
3,1, MEMBRU SINDICA TUL LIBER CONPET
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5.IContracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare
În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,
local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul
este actionar majoritar/minoritar:

Institutia 1'n:x.'Wuraprin Valoare
Oala ato1ală5.1&neficiarul dec:rntractnwnele, contradantă: careafust TIjJUl

irr.heierii Durata
prenumele/denumireaşiadresa denumireaşi Îrla'trlinţat contractului contraauJui a

contractului contrnctadresa contrncluI
uluiTiWlar.............•

. - - - . -
Soţ(SOlie............ _

- - - . - .

Rude degrndull') aletitularului
•••• 1 •••••••• - - . - - .

Soclelăţia:»nm:iale/P=1ă fizică
ault:iri2atăiA=ialii fumiliale!
oiliinele individuale,<.'llbirHe
amare, melăţi civileprofesionale
sau societăP civileproresionaJeQJ - - - - - -răsplmderelimitalăcaredesm;rnră
profesiade avocat/()rgllnizatii
negtJVelT1atOO11FlIlldaţiil
AAJţiaţiFI

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/soţik 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

01.06.2016
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