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DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatul, STANCIV A. NICOLAE
de Şef birou Programare Tninsport CF la SC CONPET SA Ploieşti

, având funcţia

, domiciliul Ploieşti,CNP
,judeţul Prahova

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea Şl adresa -

1.1 ....

.1. AsoCiat sau,a:Cţionar la societăţi comerciale,companiiisocietăţfnaţionale,instituţiide credit, grupuri de
interes economic,vrecumşi membru in asociatii, flnidaţii sau alteorllanizaţii nelluvernamentale:" .... ' '.' ,

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

1.....

;2•.G#Ji~~.t~#:~e:lli'eI#'bru.'.'.ÎJi<orgari.eJ~:g~'cQh.4u~~fe;".#'d#I"i~ţsţrar~'şicont.ioJ.':~Je''S9~i~ţăJiJqtc()lÎieteial.e;~Ie';
"#~iil,i>r;~~ţ94q~,e;:l;lJe£.9mî3~hii!pr.!~,<ictet~:#iSţ:li~ţi(m~I~':;li~jhstit,~ţiiI~i}~~~:'cie~iţ::aJeg;tlP£;'iJqi'.4~J~'t~re.si
'ecoi1ifmic,aIe asoCiaţiiloi sau funda ţii] ciro iLaIe altofofgahiiaţiLne2uvernlinl"eiitliJe":. ';'i;:ii';?'<.~""::;";\j' 7:' ';'~.: .

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1

.

•i3;Caliiliteade; m einbru inca d rul',lis()ciaţiil or p ro fes ionaI e:şi!sau'sin{J ieale" .'.,i}:;;':/"i;";{,.,; C:':::',".';..'>., •....••:..'•.,;.
3.1 Membm Sindicatul Liber Conpet

.----
.4. 'CaIitateade'membrtt Înoigallele de"cond ucere;a,dmlnistrareşi 'contro!,tetri bilite' sau '.rtim:fribuite, '.
detimite În cadrul partidel~r politice,'fulldiadeţillutăşi d'eri~inirea~a~tidul~I'p~litic. ,',.": ". ~. '.. . •......:'.
4 1..; -=::>

I Durata I
1. ,"nr;t."""tlli", I
, ----------- !

I Procedura priI'] I Tipul I Dâta
C2re a fost . 1. cCEt'2.ctului I ~cteiei~

Instih..ţiaI

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă jurkHcă, comm!tanţă juridică, 'Consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţi!or publice finanţate de la bugetul de
stat, loeal şi din fonduri externe ori indleiate Cii societăţi comerdale Cii capital de stat sau unde statul este
acţionar maioritar/minoritar:

I~;~~:::~:~;::~~~;:ele,
1



•
denuri1irdlşi încredinţat contractUlui I con1r3ctuluiadresa contractul

Titular ...............

--------
)---Soţ/sape............... --

__ o

-"
..------

•__r-
!/-

- ,/

Rude de gradul 11)aletituJarullli ./

/

............ ~

Societăţicomen:iale!Persoanăfizică .-- ~--------autorizată!Asociaţii fumiliale!Cabinete Dindividuale,cabineteasociate, societăţi
civileprofesimale sau societă(icivile '..._............. _......_oe---
profesionale cu ră,jJU11ClereIin1JIDcare -----~~.
des:tăşoarăprofesia de avocal!Organizaţii -C-
neguvernamentale!Fundaţii!Asociaţif)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

1) Prin rude de gradul J 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.

I .

Data completării

..iJ..;.Q.~.;'-.~Q13.....
SeIl}nii.tura
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