
, având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, Neagoe I. Irinel Flavius
Sef Birou SCADA incepand cu data

de de 02.06.2014 la S.C Conpet S.A

CNP , domiciliul , Mun
Ploiesti, jud. Prahova

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea ŞI adresa -

1.,.Asociat sau a'cţionar la sociefăţicQ merciale;'}com~anii/~,ode,t,~ti:Ii~tioIiale, instituţii de credit, gnipuri de"
interes economic, precum şi melllbru Înasb~iatil;_fun,datiis~u,alteor~anizaţiin'e~uy~rnari1ent:de:' ',' . ...' ,c

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

1 1 ----------------

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

--
{:~~!~~tti!~~ţ~~!~~~i~t!t~ilii'li~kE~te~~lli~fll?~!~~itr:t~;

Unitatea
- denumirea ŞI adresa -

2.1

----
-

3. Câlit~lteadelÎ1eriJ.brîi:În:cadrufasociâ fiii6r7pî()'f~sj()Ii~Ie'şi7sâ'u;s'indiţiileJ"~,,1:'~::;?i~"';';::,)":':",./,,''t' .::,:,,'", c',:;' '. ~

3.1 Sindicat Liber Conpet membru _

-
-

4. Calitatea de membru În organele de coridu£ere; administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic'
4.1 :

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar: __ ,., __o o _,. o __ ~________ "" ••• __ ' __ ' . _' __ ' ,---

5.1Beneficiaruldeconlmctnumele, I Instituţia I Procedumprin I Tipul I Data I Dumta I Valoarea

1



..

prenwnele!demnnireaşiadresa contractan1ă: carea fost contractului încheierii contractului totalăa
demnnireaşi încredinţat contractului contractului

adresa contractul
Titular ...............

/"
V

Soţ/sape ............... V
/Rude de gradul Il) aletitularului y /

............

Societăţicomerciale!P~fizică /autorizatăIAsociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi

/civileprofesionalesausocietăţicivile
profesionalecu răspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocatiOrganizBţii
neguvernamentale!Fundaţii! Asociaţij2)

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

Data completării

2

•••••• 1:.'

Semnătura

...... .., .
1
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