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DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnata BURLACU D. RODICA IOANA, având funcţia de SEF BIROU RAPORTARI
MANAGERIALE SI BUGET la CONPET SA incepand cu data de 15.04.2016, CNP
domiciliul: PLOIESTI,~" ~.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. ASiiCil!-t'S!U! â:cţio~ai lasocietăţtoom~rc{l!le,.coii:rp'aniilso.cietiiţi iuiţio1iale, .instituţii'decrei:litigrupiÎride
.,'- , . -- - - "', :',";."-.,,,,,., ':., •.••.• -', :""-,.:- ',.,-.', ',-:','" .~ -~ o', --:--'.': ," -',' ••..• ' .. - . • .••. ~., •..•• ~ ~ .•.-.,'~.~-.; "-7". .... "',: i._. _ •...""""-';.c._~'-::',~,-_"~.-..,...•.~J>...,..."..:r.".-:."' ~.""~ _",_~, ...;~
interes ecoiiofuiciî>recum şi memtiru îii 'asoCiatii,' fuodaţirsau ălte ohialÎizallfneeuveinâiiieiîtale:"t~. ....._ .•.

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

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2: Calitatea de;membrJi În organ-ele.de CondiIc~fe,adriîinistrareşi controI ale societăţilo~ co.iIterciale, .ale
.fegiiloi:. ilUtoJii)m~,al~~ofu pani!i~~i~t:cietăiilor~aJio,!-;'le;:aie'institu liilorde cr~diţăle grIJpurillii'delllteres
economiC;âltr;so~iitiiici;sau fi£iidiiiilor ori ale altorori~niZă'~-i neeuverJiamentale: -_' .•" •. - •...•.,',. ,..;...•.'

Unitatea
- denumirea ŞI adresa-

2.1.. .... -

3. Calitâtea de membru În 'cadrul âSll'ciaţiilor profesionale şi/sail sindiclile,-: .,
3.1 S1NDICATUL LIBER CONPET ..

4. Calitatea "_d~;jnemb~ ÎIÎ organele',d~ :~ondu~l)J;e;admiD(strare şi: control,-):etribuite sâu1Dciretiibliite;
'd~tinute În Cad;'urPli;'tideIQ~ poiiti~fuD:~tiideiiÎlută şrdeliiiDi~ea' barlili6tui Pllliti~i:",:;.~~".;1.~1~~~~>-j(4i:;;r
4.1.. .... -

Valooreat
otalăa

coo1Jaiului

Data
încheierii

contractului

5.1Beneficiaruldecontract:numele,
prenumele/denumireaşiadresl

, 5. Contracte, inclusÎl'cele de asistenţă juridică, consultanţă jiJri~ică;consultanţă şi civile, obţinute ori idbte
În derulare în ţim~ut exercitării (uuc«ilor; mandatelor saudemnităţilor l)ul)li~finl!nţate dela b_uget~1de
stat,' illcal şi din.foliduri externe llriÎncheiate cusod(;tăţicllirieri:iale- cu "c:pitiil de 'stât~~u"u-nde'statUî .eSte
acţionar majoritar/minoritar: .... -i"- . :,.,_,>.',... '..':". _.... ' _... _'-'. _, .'

Instituţia ProaWa JYÎI1.
contrnclan1ă: careafeN
denumireaşi încredinjat

adrexl coo1Jaiul
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TItular............. _

o - o
o

S<ţ!!Ulie............. _
o - - -

Rude degrOOuIII)aletituIaruIui
............

o
o

o
o

SocieIăPcomerciale'l'e11rnrn"i fizică
autori2lItăIA=iatii fumiIialeICabinfIe
individuale,cabineteasociate,=ietăli
civileproJesionalesausocietilicivile o

o
o

olIDJesionaleUl~Iimitalăcare
,desl3şcaIăprofesiade avocatiOrgpnizapi

negtI\m1alTlelle'FundatiiI A=iatii2l

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 1 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.

SemnăturaData completării

................ .t.2.:.Q.{/i.P.! :b
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