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DECLARAŢlI:E DE INTERESE

Su bsemnatul/Subsemnata,
dc Sef Sector Poiana Lacului

CNP

Chira Gh. Gheorghe
la CONPET S.A. PLOIESTI

Pitesti,
, domiciliul Arges

, având funcţia

, judetul

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

:;l~:'A'so'Ciât:.sliuHâ'c: Ibifiij.~llt~~o~lefătl,;'cdîfi~H!ilife"ţJij'iIi''''liîi'iilso~îeiăJi';nâţi()'IîăieqÎi'Stiffi"tiiifde~cre'dHl(.jn;"lÎrilde'"
;~.'t:/t.,;.".,;iit~.'~"'\1:.,.''''''.'.itI~.,&":,ţ~~.,.ţ;il"'-""l"."'ti.ţ~~",:.",,..f.fti''''f\'ţi'~''''.:if:t;~~~.J~.. :••t.'l""'"t. ''';;'~A'''''''''''''''''~:~. ' ".'....,"'Aii'-~"~."t'.'.'I~.':~"iOi1!~,!1~!.~..î, .'fm eŢes;;economlCţ, '.I'.ecllm'şljmem 1aI.)ID',asocla.'f,ull,ua','."sau',a eOl; amz.!l.'.I'n.e Uver,jl.!lmena. e:~.: ~

NI. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

l.l .

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută
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Unitatea
- denumirea şi adresa-
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2.1. .....

~
.3; Calitâtea'âemenibridncadnil:i~ociilţiiIot rofesionaleilsati sindicale
3.1. .....
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: 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori 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
I ac ionar ma' oritar/minoritar: '.' .
5.1BeneficiaruldeconIrnct:numele, Irnti1uţia fux:eduraprin TIpul Data Durata Valoarea
prenumele/OO1umirea.adresa con1rnctantă: careafost contractului încheierii contrnctului totalăa

1



I I demnrureaşi încrecfuJţat I contmc!ului con1ractului
adresa con1ractul1

TItular...............

7
SoţI9J~e............•. /

/
I Rude de gradulII) ale1ituJarului /I ............
I

I Societăţicomerciale!Per9Jallăfizică /i autorizaIă/A=iaţii finniliale!Dbinele
individwle,cabineteamate, =ietăţi
civileprofesionaleS1II =ietăţi civile
profesionaleeumspunderelimitatăcare
~ proJesiadeavocati0rganizaJii
neguvemamentale!Fundaţii!AA:Jcia1ifl

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/soţia şi rudele de gradul 1 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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