
DECLARA ŢIE DE INTERESE

c
Su bsemnatul/Subsemnata,
de SEF BIROU

SAVA M. MIRCEA CIPRIAN
la se eONPET SA PLOŢESTI .

, având funcţia

CNP , domiciliul PLOIESTI,
jud. Prahova

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

asociat unic

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

SC RAND MIXAJ IMPEX SRL1.1.

:l.ţ\sociaţ ..s~uacţipn~r lasOdetăţi .comerc~lll~,cqm panii/so~letăţina #oHâle,.iÎ1~tituţiidecteâit,"gr!lpu\L~,e,:
.hiteres "economic, recum şi 'membru înasociaţii,furiâaţii"săualte or' anlzaţiirie 'uverria:mentale:,;,':"":;'i;,r;;{::,;',!i!?

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni. şi/sau a acţiunilor
100% 200 RON

2.1.. ....
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

-

--_ ..•.•.••......•....

.
4...',CaIitâtea 'de':membrl(în',organele .'de.•' cOIi'<i ucere,:adiliinisirare .':Şi .....C'cJntrbl;r~tribuiţe;islflÎ,;iieritrib~ite;..
de iunte În ~adrul partidelor oliti~e,funeia deţinută şid'e~umirea' 'a'itiduh~i"~iftic»;;':',}:;':;, .',;~',.,c:'.:,:
4.1.. .... -------.------ ,_----~=-_._~---------

5. Contracte, indusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, cOll.sultanţă şi civile, obţinute ori aflate
I'n aerulsl'e În timpul exe,citării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor pnbHce finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu soc5e!ăţ~ ~Omer~!2!e cu c~p~ta! de stat sau unde statul este
actionar ma' oritar/minoritar: . -, .

1
5.1'Beneficiarellc~.cont:actnumele, InstitLJţia Proceduraplin Data . i Durata. I Valoarea
prenurneleldenlll1nreaşi adresa . contr2cta.f1tl: C3te a fost . ~~cl~ie~~,s~~t%..'"'t'_~l~:;.! ~t;1AZL



denumirea~ încredit1ţat epnlmcţului . contractului.
adresa cbn1rqctu1.

Titular, ..............

I V/
. 'Ii

n ţi: .

//;/
~ ~~e ...............

//
Rude de gradult) aletitulatUlui V-............

/;/
/Societăţicomerciale/Persoană:fizică Veautorizată! Asociaţiifumiliale/Cabinete

individuale,cabineteasociate, societăţi I

civileprofesionalesau societăţicivile y/ .profesiohaJecu Iăspun::l(Xelimilatăcare
desfăşoarăprofesiade avcratf Organizaţii -'
negwemamen1ale/Fundaţii!AsociaţiF)

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,

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 deciaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţi<,>nate.

Data completării.

H'l -" ,' .......1.:::.:S?~..;.~:?..,j.....
./Semnătura
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