
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsem natullSu bsemna ta,
Mesca Darius Dumitru
de Membru CA

CNP
la SC CONPET SA,

, domiciliul _Ploiesti,

, având funcţia

I

,cunoscând prevederile ali. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere:

'il:;LA.s9ciat,seu-icţiolia~?lâ.sociţffijÎ''l!Qniei'ciâletc!>mIJaniiJ~'oCiet!ţ!~aţiOnille;'iiil_stitlifli 'lIe:Wdiţ,ogl"UPllrJ :.i~-,;'.Iri:iel-es'ec!>~;!jlic,llr,i[Ii~î'fuen1ht; î1i:ii$'ilci;¥iil/iuildIififSiiu ilÎW~9iiil\niiâtii.ne2u-ve~l1ilmentale:;~~,i:,;"'.~
Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

denumirea şi adresa Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale- -
de actiuni şi/sau a actiunilor1 I <. Membru CA

.

2~:,i(;ăiitatea~ţl~/nieinbdl¥În.ofgalÎe"i~4e-:conîflicer-e; ojfdministiajoe~şfi{jntrolliile:societâtIÎoi corilefciâle; Oale:
.":"~"""":,'-,. -~'-.' - :. ~"'.;-j~",;.~.,r. ""Î!~..$';II--~ ••' .. , _,o ',.: _:~~\',-' "~~-:'.~- •••••".. ~ '.~ ___ -.: ;?"""'_~:_,' ':'" ,4',,-~_;:..••....." ,_ "-3'<=:-:""""'. " _",:"""~_: ..,, _:',:"". _ -f ;,~+c.-.,':",:,_",~ _._._q

~ieg1iloralltUl!~iÎjili, :aleiC9wp}lniilin#oCietăţil6r;,Ji,a1ionale;,alejnstitiip.ilor d.e,cfejlit, ale. grup'~rilor.)de ointeores.'
.'~cohiJtitic;:ăie':a';oCiaHiroda~furi'da:ţiîlill;;!>ii'li1eiiit(Jft,,~ăiiiZatij;~ţ~iJytimaHi~ntilJe: "/<' .'.o,,;,~,;,:,o' ._>; ,

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea si adresa -2.1

SC CONPET SA, Ploiesti Membru CA 106625 leiPIP SA Ploiesti Reor. AGA 1056 leiClPh,
Cons. iudetean

.3.'Clllitate'aÎle"liiefubru~În-cad.tulj:iSOcÎafiiI6£~mtesi()l1life'sjf~il II s1na}ctile :>.,,,;> '.o;... :.c"'~i_
"- ;i'+2.-.'. -3.1 ....

,4'-,G.1l!ifutca .4~"met••liţi;~1it;orgiin~ietu-e"'coîHhiE~e, 'idÎÎIlJÎîSfri'r,e~Şijc~!>ntrol?;;~J,embUlteisa u._nefit[i~uite,c
;deţiJilite ~cad~i,:Partliiţio;~~Jjiîg~~tiil~ti~ ;;d~tili~tisid~~umii1e~.tili'rtidujDj'ririlitic. -','e';!r.; ~: .. ____4.I

.

'5;e6~t."a~te;'j~l:_lilsiv :ceie-!deashţ~~ţăJ!,ridi£~;:~ollşuita;!Iţăj Ilfidică,5onsulţar\i~-;şl' dvîie; 6liţinute oi;iaIlate -
ţlÎ!I~YUlafeÎiî'ţj~p'~1 ex€r~!tădi .Ji!II~fiiJPr;-I,!1'l'Ma;telai":liJi'iI,de"ninită}!-'orpubliti finan'ţate 'de labiJgetul' de'
•stl(t,ţicil1Şi di~~!2Rdur!ei!etn,eO~jiJ~clieiat~WsocieotăJi.{olrier-cialeJucaplţ~l;de statsă~unile staţul este .
. acti~nlitillaioi'itarlininotitâr::' :c:~-tJ{,;'~;:~."ij,,:~ ce>;,:,' .•...?~>;.'c'':',.-;,;:,..- -jU> ..' ._"o.i 00 •.•

5.1 Beneticiaruldecontractnumele, I JrNitupa I I'Jooxluraprin I TIPUl I Data I Dumta I Valoarea
1



prenumeWdenumireaşiad!= COi1lrndanîă; caream contractului încheierii contractului tolalăadenumireaşi în=Iinţat contractului contractuluiadre;a ronîiacîUl
TrtuIar ..•......•.. _.

Soţ!!Ujie............. -

RudedegmduI Il) a1etiluJarului
............

Socielă(ia:JmeICiale'Persoonă fizică
autorizaIăI A=ialii fumiliale!Cabinele
individuale,cabinetelBlCiate,socielăţi
civilerrofusionalesau=ietili civile
rrofusionale cu răspJ.lrJckre limi1alăcare
destli~ profusiadeavocat/Org;mizaţii

el ". . ...,:

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 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 1deţin 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.

14.06.2016

Data completării

2

Semnătura

..........
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