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DECLARAŢIE DE INTERESE (ANUALA)

Subsemnatul DUMITRU GH. STELIAN având funcţia de Sef Formatie specializata Telecomunicatii
incepand cu 02.06.2014 la SC Conpet SA CNP ~ , domiciliul Ploieşti,

, 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 acţionar la societăţi'comerciale,' compallii/soCietăţi naţionale;instituţii'de credit, grupuri de
interes economic, precumşrni~riibru Înasocfatii, fundatiisau~ălteor~anizaţii n'e2uve'r~~urientale:, ,",', ',"

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

1 1 ....

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

";~g~f!~~i:~~~~~t~~i~!~!;ţ~~~~t~~(l~~~l*~(~;it~~~I~~;!:~~~l~&':;~i~~~~~:g;
economic, a,leasocJaţlllorsa,u(unda,ţlllo.rrorFale aItor-:or2a'nlz~tHlle2uy;el\namentaler',.~i"~;,,.~,";::',,~:!J;',;,J;,;~",~,', " .':'.

Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.1 ..

,3 ;,'Calitateăjd~:Qie'nibrti!;iti\:~â<i'6î1"iasO'tJ~ţiil<i'r.::pr6fes:ionâ]e.şilsatisih'df~ii~i;:\1'~'~ll;{;;:::':,\;,;,'1
3. I. ..... Membru Sindicatul Liber Conpet

',,,

4. Calitatell'. de membru 'În' organeţe de'colldllcere"admirirstrar( şi', control, refl"ibuife; saiineretTibuite"
deţinute În cadrul partidelor politi~e, funcţiadeţinută 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 cli societăţi comerCiale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiatulde contract:numele,
prenwnele'dentnnirea şi adresa

Instituţia
con1Iactantă:
denwnirea şi

Procedurnprin
carea fost
încredinţat

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Dumta
contractului

Valoarea
totală a

contractului

1



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

-

SOVroţie...............
-

Rude de gradul1')aletitularului
............ -

SocietăţicomercialffPersoană fizică
autorizmă/ArociaţiifumilialffCabinete
individuale,cabinetearoeiate, ~ietăţi
civileprofesionalesau~ietăţi civile -
profesionalecu răspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat!Organizaţii
neguvemamenta1ffFundatii/ArociatiF)

1) 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,

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

...!.{!.:?f.:.?9J~ .

2

Sem.nătura
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