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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata BURLACU D. RODICA IOANA, având funcţia de SEF BIROU ANALIZA SI BUGETE la
CONPET SA pana la data de 14.04.2016, CNP . " domiciliul: PLOIESTI, e'

, JUD PRAHOVA,

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

Calitatea deţinută
.

Unitatea
- denumirea ŞI adresa -

1.1.. ...."

.1. ASoCiat sali:acţionar. la"şocletăfr~oii(et:Ciâlerc;;Dip:aiiiilsQcietăfiDl!ţi~nll.le,. instjtuţiid~i:rediţ, grÎlpu"ri"de
'.-".~"'-',- .. _._J.~'" __ """_"'_"'.'_ ,-.''r,'~'~: -:.:_-n .•.... -.' ,-;,_ ..•.O;.,...~_"-O-.Jf' -.""',.-;'._ .dl,_ .•_ ..•. ~1<,':~_._- "7- . ..". ~c._._ .., .. : 0'_ ."

iiiteres ecooo-fuic, nreciJm srmem bruÎri-iS-ociatii}funda:tii 'sau:alte OiliariiilifjilleÎ!uvernimentale:,.:., ::.. _,,:

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de actiuni şi/sau a acţiunilor

I

j

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută
2.1. ..... -

2. Calitatea 'dii:'lniimbru În organele de ccJiiducere,iidministrareşi cOntrol ale societăţilor comerciale'; "ale
'.reg@;.<~,ul~no~"ţ.ai~~6D1~~hi!j'iir/~~:c,i~tăţ~!~rn!1ţi~~~I!: 'a,!.e)~~~~~J~iIot;~ffr.;tit, ,~!:e~~upurilor de:in teres
'economIC, ale asocllltlJlor sau fundatiilor on ale altor orliamzaţll nel!:uvernamentale: ..". ;~"'"

Unitatea
~ denumirea şi adresa-

3. Calitatea de membru În cadnîrâsociaţiiIor DrofesiiJiiiJleşi/sau sindicale
3.1 SJNDlCATUL LIBER CONPET

... ,.., -

.

'~'SaW.l,I:ea_ ..:~t.n}~,g.,~tU;"..ÎIţ:'.,«t~~~e.!f1~~;~~~,~~,cH7:,,~d~iuis~r~~.şi.'.f0i!tJ.:~.IjVe~dIlU!t¥,:Jau ~eryilt!iuite;',
detinutemcadrurnartidelor'iiohtJce, funcţia detinuta şldenumlrel •...nilrtldulufoo!Jţlc, .,"":"S~..., ~~'-;","
4.1.. .... '
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Vakmeat
ollIlăa

coolrnctuIui

Data
încheierii
contrnctuIui

S. Conţracte, iocluşiv cele de asistenţă juridiCă,consultanţă juridi~ă; consultanţă şi' civile, obţinute ori 'aflate
În derulare În 'tiriJp~lexerCităiiif~ncţii.!£!r; iJJandatelor, sau demnităţilorpli~H~ fiul!nţ!lte de la bugetul' de
stat; local şi din -fonduri eXterne o~i incheiate cu societăţi c<imerciale cu capit~r'de'staf sllU'unde statlil este
actionar majoritar!lninoritar:-, ..C" .' " ..,':jt::, - ,"<,> ,

!ruritutia Prooxlurapin
contrndantă: carea fust
denumireaşi încre:linţlt
adresa coolrnctuI

5.1 B=ficiaruldeo:Jl1tmtt numele,
JllIDumeleldmumireaşiadresa

I
I

i.. J



Titular .. "............

- - - -
ScţI9Jlie............•.

- - . -
Rudedegra:luIF)aIetitularului
............ - - - -
Socictăjioom~e'fuIDană fizică
alJlnrizatăIA9JciajiifumiliaIe'Cabinete
indMclwJe,cabinctea=iate, mctăji
civilerroresionaIesaumctăji civile - - - -rroresionaIeQl~IimiIalăcare
desffirmpulisiadeavocati ~
neguvemammIaleIFtmdajiiIAsriJlii2>

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,

soţuVsoţia 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 soţuVsoţia 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 răspuud potrivit legii penale pentru in exactitatea san
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

......1:~.:...Q.L..~.!.~.
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Semnătura
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