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DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, CHIŞ S.TIMUR-VASILE, având funcţia SEF DIVIZIE Il\1PORT de la data de
15.04.2016 la CONPET S.A.PLOIESTI, CNP' '. domiciliul: .
Constanta, , cunoscând prevederile arte 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere:

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea ŞI adresa-

~~~~4a~vtţ*~filll!l~~~~?¥~~fM~i~¥ii~~t~if&lr~1f~i~~ţr;Z\~~_
Nr. de părţi 'Viiloarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

11 PETRODATA INVEST S.R.L. CONSTANTA

CONSTAl\TTA
INACTIVITATE)

iFIRMA A1:'LATA IN ACTIONAR 100 200 LEI

o lei

o lei

MEMBRU CONSILUL
FACULTATII

MEMBRU CONSILUL
DEP ARTAMEl\T'fULUI
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,l'egtil!Jt'JfÎÎÎllnoIil~~~t;'C(}mjJllî(ijl(jDSllCI~f[t:rt;-nâJlun.ât~lîistd:tÎfIilfl~(~ecl'.... "i1purlltrt:'d(lci.ii'ref~
'~oîÎb1ilil1'lij~i({~birţiilttTâitJifîiclli'ţiiiill.rfij~~ltil'f'ilf""âft~i[ţifii'":c"yetrfi~~'iîti3'ie:.t~~__ .flf:.11~

_ denu~~:~7adresa _ Calitatea deţinută I Vai~irea beneficiilor

2.1. UNI VJ:;RSnATEA OVIDIUS
FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI
INGINERIE, .
CONSTANTA
2.2. UNIVERSITATEA OVIDIUS
FACUL TATEA DE STIINTE APLICATE SI
INGINERIE, •.
CONSTANTA

l'f:""~"""'''''''1lBi'1il'''''''!~!iir"~-""1!',_''!\i!,,,,,,-L-3.1. Membru SOCIETATEA INGINERILOR DIN INGINERIA CHIMICA-BUCURESTI (MEMBRU)
3 .2. Membru Sindicatulliber CONPET Ploiesti,
3.3. Membru Sindicatul Universitatii Ovidius Constanta
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Valmrea
10tllăa

COIllIa:luIui

i) 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.

Data completării
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