
DECLARAŢIE DE INTERESE

SubsemnatullSubsemnata, MARUSSI C. MADALINA MIHAELA , având funcţia
de SEF SERVICIU SISTEME DE MANAGEMENT SI CONTROL INTERNIMANAGERIAL incepand
cu data de 15.04.2016 la CONPET S.A. Ploiesti
CNP , domiciliul PLOIESTI, 'jud. PRAHOVA
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to1aIăa

contmctului

180 lei

100 lei

7560 lei

Valoarea beneficiilor

DUJala
contJa::tu1ui

O (fara profit)

18/90%

10/50%

378/50%

Oala
Îndeierii
contractului

Tipul
contJaetului

ASOCIAT

ASOCIAT

ASOCIAT

Calitatea deţinută

ADMINISTRA TOR

Cal itatea deţi nută

1

Unitatea
- denumirea şi adresa-

cunosClÎndprevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar p~ propria răspundere:

S.c. ENGINEERING SYSTEM SERVICE S.R.L.,
" Ploiesti, PRAHOVA

S.C. ENGINEERED SOLUTIONS ,d.ND SERVrCES
S.R.L.. ,", Ploiesti, PRAHOVA
S.c. SOLUTII SI SERVICII IN ASIGURARI S.R.L.,

. Ploiesti, PRAHOVA

Titulm' .

Unitatea
- denumirea şi adresa-

S.c. ENGINEER/NG SYSTEM SERVICE S.R.L.
. Ploiesti, PRAHOVA

S.c. ENGINEERED SOLUTIONS ANO SERVICES ADMINISTRATOR O
SRL. -' __ o •• Ploiesti, PRAHOVA (activitate sus endata 20 IO)
S.c. SOLUTII SI SERVICII IN ASIGURARI S.R.L. ADMINISTRATOR O

" Ploiesti, PRAHOVA (activitate suspendata 2010)
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1) Prin rude de gradul 1 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 solul/soţia şi rudele de gradul I 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 Semnătura

"" .. 12.05.2016 .
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