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DECLARAŢIE DE INTERESE - ANUALA

Subsemnata BURLACU D. RODICA IOANA, având funcţia de SEF BIROU RAPORTARI
MANAGERIALE SI BUGET la CONPET SA, CNP ~,domiciliul: PLOIESTI,'

; JUD PRAHOVA,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privi!!1! falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea ŞI adresa-
1.1.., ...-

i1:Asociât' sillf aCţionarlas(îcieţăţic!lnief~iaI~;"coillpanii/societăţi naţionale,' irisJttuţ!i dl.'credit, grupuri di-
int~i-esec'(iiloliiic,'pţecumsi ili-;;Dibru'în'asol:latii, i~iid1iţii s~ualb.iIJrl!aniiatli iel!bvernameriiale:,_'~ ,'~,

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

.

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2.. Calitiltea'deÎnembr~ fu organele ,de coilduceie, adininistrareşi cnntfol ale soCietăţilorcomereial ei ale
regiilor 'ăutoiIOÎne,,'ale 'cilm:pâniiior/sQcietăţiI6r lÎ~ţtoiiaie, ak institiJţiHor de crooit, ale grupurilor de interes
ecilnomiC;aie asociaţiHor sau fundaţiiiororialeaitor orl!ailiZâfii neiiuvernânieniale:', :," ,. " ' ."

Unitatea
- denumirea ŞI adresa -

2.1.. .... -

4. Calitâtea'. demeoilJru" îiL organele" de coilliucere;radininistfafe'şi. cOritfol,"retribuite'sariiieretribuite;
:::deţjii'ute î6 cadruf~a'rtid~lo~:illilitice, Jlih~ti~i:I~ti~'l:tăşi d;nrirn:.fi"~'Da'rtidiiilii,Doliti~/.; .,.~i:,"~~J"~;i;~,,,,:,;.,!4.1 - .

3. Calitatea de membru în cadrul asoCiaţiHor rirofesionale silsausindicale .,
3.1 ..... .sINDlCA ruL LIBER CONPET

.

I

5.1Beneficiarnldecontract;numele,
prenumele/denumireaşiadresa

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridiCă,c()nşultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute oriafiate
În deruiare întimpulexerCităriifun'cţiiî~r,lIiaridaielor sau demnităţilur pl.!bli~ finanţate lle la bugetul de
stat,loeal şidin fonduri l,'xter'Dl~o~i încheiate cri'sticietăţicome~ci;le"cucaÎiitaide stat sau unde statul este
actionar~ajoritar/minoritar:'. ,,',' .. ,...,' "i' '. ,-,', i,: ,.' . ",.. ,.

J,..«rl,.ho Proo:durapin Data
~~"'I"' Valooreat

COJllroc1an1ă: caream TIpUl ~--L-'.. Dumla ~I~a
dfnumireaşi încredin(at conlrnctu1ui HlUJOem. conlrnctu1ui~"ui
adresa conlrnctu1 axJ1ractuIw '-UIHla..wJ

1



Titular............. _

- - - -

SoV~e ...............

- - - -

Rude degrndulP)aletitularului
............ - - - -
SocietăliCOlIlm:ialelPer;mnăfizică
autcri2ati/A9xialii fumilialel Cabinete
individuale,cabinetearoate, &x:ietăti
civileprofi:sirnaleSII.I ooeietăliciviIe - - - -
profi:sirnaleUl~ IimiIalăcare
desIlipmiprofisiadeavocat/~
~FlJlKlatii! Asxia(iFJ

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 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constitnie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

../!J: ...l?2..:./?!?lc..

2

Semnătura

. . . ~.~.
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