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DECLARAŢIE DE INTERESE

Su'bsemnatul
de Sef Serviciu Juridic

CNP

Geantă R.Vasile-Irinel
la CONPET SA Ploiesti

domiciliul Com.Gorgota, sat.Potigrafu

având funcţia

, jud.Prahova,

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

,1.Asocia tS3uâcţiOrlar ]a. societăţi cO:lh~r,ciaJ~,compl!,iiii/sodetăţin~fÎonale;'instituţiidecrelţit;grÎlpuri '
•,lieiin t~;e~~co 6QÎniC:P"e~iJm ,şi:ineinb;';~în' ă's'JclăBi;run daţii sau,aIteorgan i:iaţiiiJegiiv,e~ameiJtalţ: 'r.','

J..:. Valoarea:~:::
Nr. de părţi totală'.~;:

Unitatea a

denumirea adresa Calitatea deţinută sociale sau părţilor- ŞI -
de acţiuni sociale şi/sau.,

, a acţiunilor
] ,1.. ""NU ESTE CAZUL

2. :Cli'litîiteăi,d'~"fii'em'btj]\,îiJ.:,&rgânE!fiE'd~'ie61Ydtic'ete;;adhiiiJlsţ,tât~"şn'2iJii'tl"ol,rÎ!le:siîHe:tăţjibr:comţrdâ'lei\;
.. ' • ,',' 0": •• ;. ".\.,.lt',(j)'~->f~;_;t;~~. .;-~.:.~{"•. ::'ii~,"L.:Il' ~,;:~;~;ţ;.,'ţ:i",:"ţ't:Yj;ţ?-"'~::'~""'"~...ţ"':"';i.':;':;;/;'<:,.~!~"'::i-i;,..~''',~}~'''';:<':.;~''F'%"i~l$',-;;;<,,:;_,,~:q~~-r~~~~,-7.-.._tt~~,
3'le':tegnIor.ii,lMtonOine,:a:IecompamIlo 1!/5(l~letarlliJr,nallo1111le,;~lţilllst1tllllllor~,de 'cl'eiht;ale'cgrlJPu-mlor;;
,.a'~.::irţţţti~s'-_:f~ţţ~~~~~t~I~~~s.8'gf~,;ţ]iio~~~~~fu~~[tiil[)~01j~:al~';'aift9f:~16~ii~ii:tii,,~tl'~~ţi~~rl1~lHî'emh1e':~~~~~_:'

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea ŞI adresa -

2'], .." ,NU ESTE CAZUL

,'3~.Calita1eâja€'ifiÎlnîbriI'tn 'c3ar,iilăspciiIpiiQrJjr'Otesio'nile-'şilsail;~irtdidile ",;<;;t;"'\.,!I~»"~'t;~;,~."'cic;t.f;;;;;;:
3.1 " ,,,,membru Sindicatul Liber Conpet Ploiesti
3.2 Colegiul Consilierilor juridici Prahova

4.:Calitatea. de nie.rnbru..În organele de conducere, administrateşico ntrol. retribuite.sau neret~ibIiite-;
,qefinut~ înc!ldrVlb~rtid~lorPiJlitic~,ffuncţiadeţjnută şid enumireapa'rtid ulili '1)0 iiiic 7~;r.:;':;;':,,>~';;:>",'
4,1

" ,NU ESTE CAZUL

5. ,Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă ,şi civile,obţinute ori
aflate În derulare în timpul exercitării funcţiHor, mandatelor sau demnităţilor publicefina'nţâte de la
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capitalde stat sau
'uitde statul este actionar majoritar/minoritar: "

S.! Beneficiaruldecontract:numele, , fustitu\ia I Proceduraprin I Tipul I Data I Durnta I Valoa

1



prenume1e!denumireaşiadresa contractantă: carea fost

I
conlracllJ!ui Încheierii contractului rea

,I denumireaşi încredinţlt contractului tDtlIlă..
adresa contradul a,

:,,\ : contra.
ctului

TItiJlar............... NU ESTE CAZUL
i,
~'.:

~;.,.
SOV9Jţie.......... , ....NU ESTE
CAZUL

i':
".

. RUpe de gradulIl)aletitularuluiNU
E~.:rE CAZUL ............
t:.f
SoCietl(:icometeialelPe=mă fizică

. aJJt6riza1ă1A9JciaţiifumiliaIe!Cabinete
individual" cabinetea=iate, 9Xieiăţi
civile proresionaleSlUsocielăJicivile
PI?fesionalecu răspundtTelimi1aJăcare
~ profesiadeavocat!Orgpnizaţii
neguv<mamentale!Fundaţii!AsociaţiF')
NU ESTE CAZUL

l) 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 [ 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

15.06.2016

2

Semnătura
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