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DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/S ubsemna ta,
de Sef Serviciu Contabilitate la

DĂUŞ I. ROXANA
CONPET SA

, având funcţia

CNP ,domiciliul Ploiesti, Prahova

cunoscâ'1d prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa-

'1. Asociatsa?-,-acţiollar Ia.siJcietă~coIiier.ciâle; coIiipiluţilso~ietăţjjlaţi<ina'le, iiisdtiîţiiTde"credit, grupur.ifde.
interes' economic;' recunişt'mehIbrii îJiasociÎlţii;fiiftd{li~j(;:'îliti'6f'ă'nH'a-:tti ne uvernamentale: , .,' ,"::

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

1.1 NU ESTE CAZUL

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2, .Calif:at~ageJri em~ru' îforganele t!e' cori~~~~~~;':~gi!il~!Sttaie.ŞF"2~ttt~lXalersocietăţilor;ccîmerciale~Ie:'
regiilor ~autonol)l~,.aI.~,,~oT?lll1iilor/s.~c,i~ţ~ţ~!?or~~~ţtil2~~;i:~I~W~!!.~!i2Rt;dS:ţredittăle" grupurilor 'd:' interes~
economic; ale.asoclaţiIlor sau fundaţIIlor ofl,aIeaItor' or amzaţiin uyernalllentale:. .. . ., .

Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.1. NU ESTE CAZUL

3..Calitiltl!a de membru îitcadriilasociaţiilor 'rofesionale"WausiJÎdiclIleiîiliEU!iJ) i !~:
3.1. SindicatulLiberConpet
3.2. Co ul Ex ertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania

-~ -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridiCă, consulta~ţă ju~idică:cons?lflniţii.'şiciyileroliţin-ut~rraflate"
în den~lare în timpul exercjtării/uncţiilor,mandatelorsau 'de,mnită~12~;~D.P]1~:firi'i'llijiCfil!4S~[l~Ij
stat, local şi din fonduri exţerneori încheiatecnsocietăţi comerciale 'ciJcapital:dStsa'i.!unde statul~te~'
acţiona; maoorifur/mhioritar: .:~~':'." :' .. <:""'T, :-~-';l:'::-,>;\::::,~~;/tR~~_:BtJ~~~ITS:t~_:::
5.1Beneficiaruldecontrnctnumele, lnstitu\ia Proceduraprin TiJX1l Data Durata Valoarea

umeleidenumirea~adresa con1rnclan1ă: carea fost oontractului încheierii contractului 1Dtli1ăa

1



dmumireaşi încredinjat contractului contradului
I adresa oontractul

TItular............... .

NU ESTE
CAZUL

SoţI~ ............ -
~

Rude degradul]l)aletitularului
............

SocietăţicdmeroaIe'pe=ană fizică,
aulDrizată!A9xiaiii fumiIiaIe'Cabinele
indÎ\1dua1e,cabinelea=iate, metăţi l\TU ESTE
civileprofeSiona1e&lUmelăţi civile

CAZULprofesionalecu~ere limitatăcare
clesfăşJarăprofesiade avoca1fOrg;miza(ii
~entale'Funda(iii A.9xiaţij2l

1) Prin rude de gradul 1 se inţelege 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] obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul] 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

26.05.2016
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Semnătura
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