
SubsemnatullSubsemnata, BLEBEA N.LILIANATASIANA , având funcţia

Sef Birou Inspectia Calitatii
incepand de la 02.06.2014 la CONPET S.A.PLOIESTI

CNP __ , domiciliul PLOIESTI,
,

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

40Actionar

Calitatea
deţinută

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1,1 CONPET SA PLOIESTI, _
Prahova

'l-!~~sb~ilitcsă'U'~&JiŞnli'r'!~i~i£cie-tăl'i~cbih'eI'~il\'Îeţ.ţ(jih~âllii,!sdcM~ţi!Îia'fi(lIlale;jlistiţUţlţ'.deCl'edit, grupuri de
:iIifţi:ts':~?6ij:ijfrt!~1':rfehl'ill;::~~!~ttj~ifu';irra~~ci~"Gt1Î~~~'H;$~II.ăit~;~j.':a;hi£'~irrii~;"veEîiânien'fale:' .','. '

NI. de părţi Valoarea totală :oi
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

2696 Ronl conf
BVB /26.05.2016

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2.1.. ....

'ils,t!:;lljtll.ţ~!l'.i!e';m.~Wbl'tlliVorg'aiiţle,de!condU:cere,.lÎd!iIihisţrareşi.'co!1tro~'.ale '.'ş()cieţăţiIOr.'c.omer~iale,..ale

~D~w£~~~1~~~;~i~îff~t3i{~i1(s*:!r~f~~fI~j.f£t~'~~ai~t;~~~ti~:{h~~~~~{J;ale;grţlP\irilo;'d.e'iht~res.'
Unitatea

- denumirea şi adresa-

;~\'¥Cififl!feli.;tÎţKi$:"eiMru';i~~~ă(I.I'\iIl~'@IilţIilQt~'r!1ţes.lonÎllţ;şilsai.1:s.iIi'c1!e,alţ;
3.1 membru al Sindicatului CONPET S,A.

4; :,Cali.ţafel'i.'ilemeIfibrll"în' or.giuie,lţ'de conducere;' administrare. şi cont.rol,"retdlJuife"sÎluner,etiiibiiite,
~,~ •• -':f -'~ ~- - - ~, - - ~. ,-",:::",-' -,' '" --,---.' ,..--- -

llrtidului~'oliti~ '..-! .

/5, Cdiitracte, iIicIjlsivcele'qel\şistellţă juridică, consiIItanţă juridică,consu Îtartţăşi dviIe, obţinute orÎafla te
îilderulareiÎIltiiiip~lexţrcitării Jl,lnl:ţiilor,mandatţlorsau defllIiităţilor publice finanţate de la bugetul de
st~t,locarşLdinfort,diIdexterneoriîncheiatecu societăţi comerci* cucallital. d~statsauunde staţuleste
actio;narniâ"oriţariiniiioritar: .' '!:; '. . . .',.' . " ...'

l



5) Beneficiarulde con1Ilrt numele,
prrnurnelefdenurnirea şiadresa

Titular .

SOţlroJie .

Rude de gradul II) aletitularului

Proceduraprin
careafust
TIXJaJinţat
contractul

TJpU1
contractului

Data
înclrierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
lDtalăa

contractului

SocietăţicomercialefP<=ană:fizică
autorizatăIAAJciaţiifumiliaIefCabinete
individuale,cabinele~ =ietăţi
civileprofusiomle sau=ietăţi civile
profusiomle cuIăspurxlerelimi1a1ăcare
desfiişană proJesiade avocatiOrgllnizajii
neguvemamentaIefFundaţiiIA.9xiaţiil

1) Prin rude de gradul] 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,

soţullsoţia şi rudele de gradul l 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 l 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

2

Semnătura
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