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DECLARA ŢIE DE INTERESE - ANUALĂ

Subsemnata POPESCU I. FLORINA, având funcţia de Şef Serviciu Achiziţii la Societatea CONPET SA
PLOIESTI, CNP -, domiciliulîn mun. Ploieşti,jud. Prahova, " . .', cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulÎn declaraţii, declar pe proprie răspundere:
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de ac iuni şi/saua acţiunilor
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InslituPa Procedura prin
Data Valoorea5.1 Beneficiarul de conlIact;rnrnele, contrnctanlă: care a fost T!pUl

înd:Ieierii Dumta
to1aIăaprenumele/denumirea şiadt= denumireaşi îocredintat contractului

contractului contractului
contractuluiadt= contractul

Trtular ...............

V
/Soţ!&l~e............... V.

/'
Rude de grndulII)aletitularului V............

/
Societăji cornm:iale/Perroană:fizică

/
/

aulorizaJăIA=ialii fumiJiale/Cabinete
individuale, cabirxtea.<n:iate, 9Xietăji
civile profesionale ~9Xietăji civile
profesionale cu Iăspun:lerelimitatăcare
destăplJă profesia de avocat!0Iganizaţii
negtMmlll1en1aIe/FIlJldaţii!~
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1) Prin rude de graduii 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 defmite 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

12.05.2016
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