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DECLARAŢIE DE INTERESE

, având iuncţia

_SAT POPESTI,COMUNA BAZI,_

la SC CONPET SA

, domiciliul

___ NICULAEADÂl~IEL_
DIRECTOR

INCEPAND CU

Su bsemnatuiiSubsemnata,
CONSILIER
GENERAL

de 16.05.2014

CNP
,

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

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1SC MONTPLAST SRL,PLOIESTI, _
?RAHOVA

1.2 SC NDC CONSTRUCT SRL,PLOIESTI,
,PRAHOVA

1.3 SC RADIANT TERMOCONFORT SRL
1.4 SC FERTEX BY MONTPLAST
SRL,PLOIESTI,_

Nr. de părţi
Calitatea deţinută sociale sau

de acţiuni

ASOCIAT 138

ASOCIAT 9

ASOCIAT 10

ASOCIAT 1

''e~~'..
';':;:~

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1380 LEI

90LEI

lOOLEI

10 LEI

,PRAHOVA
1.5 SC DALEX MONTAJ,COM BRAZI,.-

ASOCIAT UNIC 20 200LEI
~PRAHOVA

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1 SC NDC CONSTRUCT SRL,PLOIESTI,:
._. _____,PRAHOVA

2.2SC FERTEX BY MONTPLAST
SRL,PLOIESTI,:.

Calitatea deţinută

ADMINISTRA TOR

ADMINISTRA TOR

Valoarea beneficiilor

o

o
PRAHOVA

2.3
2.4
2.5
.•3~'Câlitaiea deme'mbîJî\'În câdrulasocja iHor 't6f'esionaIe."i/sau''giildicale.
3.1UNIUNEA NATIONALA A PATONATULUI ROMAN-MEMBRU IN CONSILIUL NATIONAL
3.2PATRONATUL SOCIETATILOR IN CONSTRUCTII-MEMBRU FONDATOR FILIALA PRAHOVA
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Valoarea
to1alăa

contrnctu1ui

Durnta
contrnctu1ui

Data
încheierii
con1rnctului

Procedum prin
careafost
încn:rlinţat
con1rnctul

Institutia
contrnctantă:
denumireaşi

adresa

5.1Beneficiaruldecontrnct:numele,
premmele!denumireaşi adresa

.ş•.Co~ţracţ~;'~flu~~ycele~4~~l~~ste~$~~juri~j~ă;;c~ns~lţ~pt~Ju~~i.,c~~'c~~s~U~~t~;şi..~~X~~~:~!iţ~~ţ~.'.
:În 4erulare ~:,tinip11I~xercitării f1illţţiiloi\)ii~lţdâtelorsau" ~e:iijl1ităţilQf,pu!>l!ţ~r.r:iliaît"~'',,' '"'
n'- ,-,o ", •... :.' 'i:-".,".:.: _ :, .••.•. ";"':<.,-' .>- '--~' '.;.<'1(" ""'."~" ~ :,:.i:(, ..r~.', :"' ..;~'J'fl"",;.:;_J ..-:',,:','. ':",;J~,. ,c.:','"""\'.,,, ',_,' ',:.-, ,- .. -"<~"l"":':' .•.••.•, ,.;.; '.C l -,,:"0'- ,.:;,;":,,p'{.," ",': '-i' ~ ,;..,'}' ,:- :,i:i'i-.,' i~.,~;L~.?i,,.1;: /." ..;..:"' ..:•. ~).,,.' ~~;J.:;,',~.i1~....-.~!lr.;,;!' .•.. '~jlb-''''.'.~lt''-''-,'f!I:C1<"

. stat .Jocal idiJi. fon'driH'eiteme' ori:mcheiatecu.,so:cie ':c'omerciillecu.c"" ".> "
;~ci'~iiă~c;:~~~H~;J~iho'rri~~:::;';\,':::::<:;~:\'~~,'.,.:.:::';,'";,~:L6;.!~;,~i"\';:_'~;,'~;l:<:

TItular .

S01lrotie .

Rude degrndulIl)aletitularului

SCMONIPIASTSRL PLOIESTI,

,PRAHOVA
SPITALUL
MUNICIPAL
CAMPINA

SELECTIE
DEOFERTA

LUCRARI 1435/16.052
TAMPIA 30ZITE
RIEPVC 014

52738,94
LEI

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 1obţin 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
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