
b ,.. N rz 3 2-~ / -1 "J. O ro . trO I S
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Samoilescu M.George Razvan
Sef sector Baicoi pana la data de

de 01.06.2014 la S.C.Conpet S.A.Ploiesti

, având funcţia

CNP , domiciliul Prahova,Ploiesti,:

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

1.1. .....

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
Calitatea deţinută

.Unitatea
- denumirea şi adresa -

1. Asociat sau acţionar Ia -societăţicomerţiale,; c6J1rpaniilsQciţfăţfnajjoiÎ~
interes economic,' rec~mşi.me.ti.bru Înilsoci~:ţii,fllridaţiis~ti'-alte 0,1' ~riiiâi

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.. ....

3. Caiitatead~'.nembruÎn ca:drurasociaţiiIol' :!I'(jf~siQn.~I~;'şilsa~;sihaic.
3.1.. ....
Membru sindical S.C.Con et S.A. Ploiesti

, 4. ~aJ!t~tea de' rrlenihrU' În. orga:n~Ie_d'e~~~;ud!!c.~
:.deţinute În cid:rul arţidelor, , oÎiţice.,Ji:i-ncţHr'd~ţihut:
4.1 .

.5.;Contracte', inclusiv e-eIe:(leasistenţăjuridică'- c6nsultaÎltă'futidicăr'consuballţă:-şLCiv.~ --~--'~' ilie' i1aflate
Îi},derulare În timp~l eier~itării funcţiiIot,~aridat~19t s~u-<Je~-ftiiăţilor_imbH~~:fiîi_~._; ',_.:', :~i:" _.~
, ~ - - _,--- . _ ',- ,,-',' - . :, ~--'. _ _''' •.•.. '. -_--.-;~:-.::':", -:-:- ..~.. _:,_,_,., ,', ::,'}''''''.'-~_:_-~-.<,'''': :'''-~ '-_',~-::;-""'--"--:_,-/'~-_,',;"""-,:;>,-:~""",-",,i~:::':_::'~_i"~,;-i:'''._':_'«,f;-.'~> _ ",~
stat, local şi din fondurj externe ori Înclieiat(l. cus?~i~ţăţi~o.IÎl~l:cjl;llecucapiţ~1 desţa~sa:u',ulr "_, ste

. ac ionar ma .oritar/minQiitar: "';; , . - ;..: o', ,; - . ,~,;

5.1Beneficiaruldecontract:mnnele, Data Valoarea

1



•

premnnele/denumireaşi adresa contractantă: careafust contractului încheierii con1ractului totalăa
- denumirea şi încredinţat contractului contractului

adresa contractul
TItular ............... -

Soţ!9J~e............... -

Rude de gradul Il) ale titularului
............ -

Societăţicomerciale/PetIDallăfizică
autorizatăI Asociaţiifumiliale/Cabinete
individuale,ailiinete asociate, ooeietăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecu răspundere Iimita1ăcare
d~ profesiade avocatiOrganizaţii
neguvernamentale/Fundaţii!Asociaţiî2) -

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

.......(.~.~..fl~....:.2..~ I~

2

Semnătup"
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