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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul DOBROMIR V. NICOLAE, având funcţia de Sef Birou Dezvoltare Afaceri, Strategie pana la
data de 01.06.2014 in cadrul SC CONPET SA Ploiesti, CNP , domiciliul În municipiul
Ploieşti, "' jud. Prahova, cunoscând prevederile art. 292 din Codul
penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că Împreună cu familial) deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa-

1. Asociat sau acţionar la societăţicomerci~Ie,\fompâIii_ilsocietăţfnaţionale,inst~tuţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fun<hiţii sau alteoTganizaţii neguvernamentale:

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

1.1. SC DOBROMAD PROD SRL (societatea nu a
functionat niciodata si din 2009 a fost suspendata)
Breaza, ~ .'jud. Prahova

SC CONPET SA Ploiesti _
jud.Prahova

Asociat

Actionar

10

40

100 lei

1900 lei conform
BVB la data de
11.06.2014

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2. Calitatea de membru În organele .decondu"iere,;_adlninIstrflre~IcontrolalesocietătiIor eOlner"CiaÎe,ale
regiilor autonome, ~alecompaniiior/societăţilor naţi~1!,ale;~le instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, aleasociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altot'~or2~lllizaţiiIie2uverria'mentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.

3. Calitatea de membru Încadrulasociaţiilor profesionale şi/sausiiIdicale .,
3.1. Sindicatul Liber Conpet - Membru

'.

4. Calitatea de membru' În organele de. condu.cere, admihistrareşf control, retribllife sau ne retribuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politici
4.1. -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, c<)llsultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de

1

l



Valoarea
totală a

contrnctului

Durata
contractului

Data
încheierii
contractului

Tipul
contractului

Proceduraprin
carea fost
înmrlinţat
contractul

Instituţia
contractantă:
denumireaşi

adresa

stat, local şi din fonduri externe ori Încheiâ"tecusodetăţic:omerciale'cl.i~aAităl
acţionar ma'oritar/minoritar: "" ,:,.,.

5.1Beneficiarulde contrnct:mnnele,
prenwnele!denumireaşiadresa

Titular ...

Soţlro~e...

Rude de gradulIl)aletitularului...

Societăţicomerciale!Persoană fizică
autorizatăI Asociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabinetecrociate, rocietăţi
civileprofesionalesau rocietăticivile
profesionalecurăspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocati0rganiz£Iţii
neguvernamentale!Fundaţii!NociaţiF)

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 I 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 Semnătura

12.06.2014
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