
Subsemnat!JJlSubsemnata, NIŢĂ A: ALEXANDRU , având funcţia de
Sef birou Programare Transp9rt Conducte Jâ S.c. CONPET S.A. Ploiesti

CNP , domiciliul
Mun. Ploiesti, jud. Prahova.

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

Cal itatea deţinută.
Unitatea

- penul11irea şi adresa-

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuili şi/sau a acţiunilorLI. .....

-

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

--
-

-~--
2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societaţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţii/or sau fundatiilor ori ale altor organizaţiineguverriamentale: _ . _ .

Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.1. .....

3 C 1. -.. -b'. d' ..., ., '. -. ., _ . ... _ .. a Jtatea ue mem ru In ca rt!~gsoc~~ţ!!..c:" Pi~G.•.eSiuiia.Î~'~l/S~USiEiuîcaic
3.1 ... membru al Sindicatului Liber CODRe! Ploiesti
, ::-,------.-

. '.
. .

.{
4. Calitatea de membri: I'n organele de coilducere, administrare şi control, retribuite
deţi!mte lE:c2dn.:1 partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea oartidului"politic
4.1. .....

sau neretribuite,
.

V2~O?"cc, !
tota1ăa.J

. DeLa'
Îl1cheietii

I PrC'"ce,jumD~~n! Ţip~;i
care a fost f cont~ctLillii

Institutia
'Con!I"2.£Y.a.ntă:

I

~r f..'..... ~-. '.,.!' - ,_. ...). - ,... •• '1 h' . f'j •.::"._oiltrac.e, m~m~m' ce"e ce £S:st2:i::,21U1'luH.:a, COil!Wut2RţajiiJ'iUICâ, consuw!i!p! Ş! c!vJ.e, o~ţmute en t:t.t:,e
..) I •• , .~- •• S' t"i - t I .J' - '1 - -, r ,., " 1 ,.,m u"n"an, ni tm::pul e~erchani 'iiJiC)LOl', m2!!d2,e.or SEUl..!enE~~t2t!.C~'t:;~:b!l;:e.m::;;ţ::te ue .a ,Jug"tL'" ue

stat, local ş,i din fpuduri externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majol'itariminoritar:
5.1.BeEeficimlil de cont-aet numele.
prel1Llil1eiettienumirea şi ackesa

1



denumirea şi . incredinl3t I cOl.l1raetuiui .1 c011tmctLriuiadresa contmctlll
.Titular ...............

I I I
I ?j.-"-

/~Soţ/sape •.............. ../
/,/

./
/..-

Rude de giadull j) ale titulamiui

~//
............

Societăţicomerciale!Persoanăfizică
. ..//.//autoriza1ălAsociaţii familiale!Cabinete

individuale,cabinetea&:JCiate,societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile ..

•/• -profesionalecu răspLlllderelimitatăcare '/
,/,.

destăşoarăprofesiade avocal! Organizaţii
/~

r-------
neguvernamentale!Fundaţii!AsociaţiP)

./) 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,

soţuI/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţuI/soţia şi rudele de gradul I 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
caracte~ul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
12.06.2013
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