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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Neagoe I. Irinel Flavius , având funcţia
Sef Birou SCADA pana la data de

de 15.06.2014 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:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale",companiilsocietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri deinteres economic,precum~i membru În asociaţii"fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

denumirea adresa Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale- ŞI -
de acţiuni şi/sau acţiunilora1.1 --

~--------------
regii',or .auţo,~WIpe,,',al~,.~9mpaniilo r/~p~iet~JiJq~/I!af~,9.n~!~;;~~J~:iil,1:~,ţ,~tu.fii!9X".{1e~r~dit;;~le;~~up~fil(>,rd.~."il1ţ~,~~s,:.;~coriomic,âle 'as()Ci'aţiiIo rsa li fiIn4aimO~,.oIi ale!aHQ;rQH~a;nJza:ţfr;!ilegifvţrIlainentalţ::' ,r;':>::: ..;::,./':',,;~'i:'J .,.' .,",>:,::2:':

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea ŞI adresa -

2.1

----
3.,Calitatea de.nIembru:În; cadrutâs()d~tiijor:pr()fesiQrtăje\şils'ali:r~ln(li~ale: ~.t 'Y~ R n, ,.~' .. ;"":, ".,"" 0-, ' .. ,.">1'0, .•.., • .',:,','., '",,', i; ..,...~" . " f. ,3.1

-
-

4. Calitatea de' membru În organe,le'~~ co.~diic~re;<admJnistr.areşi coritrol; retribuHesau neretribuite,deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută ŞI denumIrea partidului3>()litic ' ,.
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflateÎn derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul destat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul esteacţionar majoritar/minoritar:
.~.~ --.- . -'~ .. ..~.--- ,... - -~..'.- -,-_.---.5.1Beneficiarulde contract:mnllele, I Institutia I Procedumprin I Tipul I Data I Dumta I Valoarea
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•

prenwnele!demunirea şiadresa contlâctantă: carea fost contractului încheierii contractului totalăa
denumirea şi ÎI1C'.rOOinţat contractului contractului

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

/"
/

Soţ/soţie ............... y
/Rude de gradul II)aletitularului /"

V............

Societ3ţicomerciale!PetIDanăfizică VautorizatăI Asociaţii fumiliale!QIDinete
individuale,cabineteasociate, ~iet3ţi

/civileprofesionale sau~ietăti civile
profesionalecu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocatiOrganizaţii
neguvernamentale! Fundaţii! Arociaţif!)

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 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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Semnătura
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