
DECLARA ŢIE DE !NTERESE

. Subsemnatul/Subsemnata,'
de Sef Birou Helpdesk

CNP

David n: Daniel Mihai
.Ia S.c. CONPET S.A.

, domiciliul

, având funcţia

, I Joie.'lti1 Prahova
cunoscând prevederile a'rt. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţio.ilale~ instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte or!!anizatii ne!!uvernamentale:

---

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

de acţiuni şi/sau a acţiunilor .1.1.. ....

-
2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerCiale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
econoiiIic, ale asocia fiilor sau fundaţiilor ori ale altor or2anizatii ne2uvernamentale: ___ . _ . _ . __. .Unitatea

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
2.1 S.C. CONPET SA, Ploiesti Sef Birou Helpdesk 57504 RON--

-

3. Calitatea de membru ÎIl cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
-3.1 Membru in Sindicatu! Liber Conpet

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi contml, I'etribuite sau -neretribuite,
deţinute În cad!"!!1 partidelor Dolitice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 ......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţ~ j::rididi, cD::su!ta:-:ţ5j::ri~Hcă,con~m!tallţă şi civile, obţinute ori aflate
in derulare 'În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţiIor publice finanţate de la bugetul de
~tat,loca! şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi cumen.:Îal<; cu capital ,de stiit sali unde statul este
acţionar ma i(fl"itl}r/minorital': ,
5.1 B~eficiarul Ce contra.'i:numele,

.1 In,,1rruţia I ~:::~~jTIlIC~~;:~~LI . Data I IhtQta I ValcaL-e3p!cnmneleldenL!!TIÎre2şi adresa conrractantă: -;-"....,I_.::::.~=_:~
c I ccnt"~-t..iI~iiI t001ăB. i••.•••••••.•••••1.:



Titular .

denumirea şi
~.

încred~1ţat
contmctul

contmctului c0rrtrnctului

SQif9Jţie ~ .

Rude de gradul Il) ale titularului

Societăţicomm:iale/Petmană fizică
autorizată! Asociaţiimmiliale/Cabinete
individuale,cabinetea<n:iate,9JCietăţi
civile profesiomle SâlJ societălicivile
profesionalecu răspundere1imi1atăcare
desfăşoarăprofesiade avocat!Organizajii
neguvernamentale/Fundaţii!AsociaţiF)

1) Prin rude de gradull 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 constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

11.06.2013

Sem ni\itu ra

.1

• i,
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