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DECLARA ŢIE DE ŢNTERESE

"
__ o Buzatu/Dan_ , având funcţia

Ia _SC C:onpet SA _
Su Dsemnatul/S ubsemna ta,
de Sef serviciu SCADA _

CNP , domiciliul Ploiesti,_

. '
cunoscând .prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În d~claraţii, declar pe propria răspundere:

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea ŞI adresa-

:.i;'.AŞQ~iăt•••ş'~~;âcţi?~~f,•.•,~;ş?Eietăti;.cgl1ier:c!ăI7J,'c9Ihpal1ji(soti~t~ţj•.•~~ţlQn~Ie~.i.~şJiţ~tjt"g~F£F~giţ,';~s.up¥.r;:~:e""<Uderes,. ieD tiomiţ,pfccunf şiihembrii,în )t~;'oii~1ij;:ff!naăţii '.siu~alteQhaiiizhţii.neiu,iefnam entale::::;';x.i,~;,:jy;~;;.
Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau'a acţiunilor

1 1 ..

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

'~";(JâIltate~';fJe::ro~i!l~r~il#':o.,tg~n'~Ie:"'.ae,co,n~.u~ef,~i,~4rni#isfrâte.;'~!:'c.qhtrdl'~1~';şq~ietătHoP'~eOţTIe~cla[f;,:lfj~;.
"J7gjifor'~u.ţonq~e~:~)e,.:C2nlpa.yjii?r!şo~i~tăţjI2rp~tidII~le~;al~,lBSiitilJiiIQrâţcr~.dii,,:aî~~r}ipVJ;H?t::~e)hţe,r~~:;
.ecoiI'OWic,'lJle,aso.Ciaţiilorsaiif~iIdaJiHoroHaje;:a:ltoroti!âJ:\i~â.tii'n(llitiv.er:ha1neniale:.' .......•\ ' },,',' ., ,; .,~.;

Unitatea
- denumirea ŞI adresa -
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3.1. Membru al Sindicatul Liber Conpet
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.'5~C6Ji tracte,'.i n cÎusiv;ceie.d e.'.asis tenţ~jliri âică,;coIişu ItaJi\ăJ~I'idi c~;c6nsi1]t¥hîilşf.~ivile, o!JJinu te.,.Qri:iflate ,.
..t~.,:-q,e.~_~,~~re.}n .ti,~pul exer,cit.*tF: f.~-ncţiilor,::-~anda te~.~r ..s~iu-cerii ~ită.ţHo f. :P,;u bI~:ce-:_:~,~_an ţ~:t_~.::.q.~.',Ja>"b~gettl.,l. ,.0e
sta~,I.QC~~_Ş.},d~;~f~~i~~rL~~t:~lle otiînChe. ia te ~u.. sOcie.t.ă.ţl.'.CO.I,n.e.rCialec.y. e.a.p.iI.iId.e.'stat. sa.."...u.,,u.I1Cl.'.estat.Ui este '1

1

acţIona! .Hl.UJOI.!lfi.lJIHHIUlH"-I •. , . , .. . - .,.". -. ,. :: ..

I 5.1 Ber:efk!311!! de contract mmele, I Instituţia ! Pl"ccec1urapdn.1 Tipul ! Data I Dwata ! Valoarea I
I jJremmeleidenumitG:l şi adl1:sa I Con1J'8C13l1tă: I care a fost I contraetulLri I îr::cbeiejj' I ccnt"::etuILll I tctoli'?' :



• I ./ . denumireaşi . încredinţat contractului I contractuh..
adresa contr£tul

Titular ............... I~-~~'--- 7~/ .
Soţ/sape ............... ./

./
,

.'
/

,/.

.-'. .Rude de gradulIl) aletiiulatului /'
............ ~//
SocietăţicomercialdPeISOanăfizică //autorizată/AsociaţiifarrulialdCabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi /
civileprofesionalesausocietăţicivile /
profesionalecu răspunderelimitatăcare /
desJa,,"03răprofesiade avocat!Organizaţii

/

/'
neguvemamentaldFundapi/ Asociapr) .

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linieascendentă 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 constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate:

Data completării

.• .., OC '-'Il ..•..,
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