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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Samoilescu M.George Razvan
Sef sector Urlati - Berca - Ciresu

de incepand cu data de 02.06.2014 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:

Calitatea deţinută

1. Asociat sau action~r la societăţi .com'e~'cia.leţ.~ompf":"
interes economic,' 'recum . im~m:bruina~ocia1iitriiil(lâ

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1.. ....

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

2.1 .

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3~Calitatea. de mţmbru.Î:n cadrid asociaţiil()r>rofesfonil~;şilsau;si~diEâ
3.1. .....
Membru sindical S.C.Con et S.A. Ploiesti

4.Calitateade'mem br!J. Înorga'oele':4e .c~.Ii'd!Ice~~'
'deţinute ÎiI cadrulartideior .olitice,Juncţi(detiii'ui~
4.1.. ....

..5.,Contracte~ '.'inclusiy.'cele'(}~..•as~şte~f~'juri()Î~~~:~~Îl;Şul~~~ţ~'J.M~~~ţ~~f£o~spît~~t
În derulare.bl.tfmIJul .•..e):erc~~~T~i..f\l.Î1cţiilor;p1a~(latţ~p'. s~~.~~lÎlh~!~ţ~gr~.;pu~lţc~';:,.,....•..•?: ..~ ..j0!~
stat, local şi diri fQn~uriexterne.orij:ncheiat{t.cu,saciet~ţi.cQ:merci1l1ec~.~apft~.t ~~itat;'~~~~~L
a:cţionar'ma'oritârlminorit~r:" . '.:_.... .:;.>.....1: \. ... ;'"."': .. \ }
5.1Beneficiaruldecontract:numele, Instituţia Procedura TI Data' '- Durnta

1



Iprenumele/denumireaşi adresa contrnctantă: carea fost contractului încheierii contractului totl1ăa
denumireaşi încredinţat contractului contractului

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

SOlisoţie............... -

Rude de grndul11)aletitularului
............ -
Societăţicomerciale/Persoanăfizică
autorizată!ArociaţiifumiliaIe/Cabinete
individuale,cabinetearociate, societăţi
civileprofesionalesau societălicivile
profesionalealIăspunderelimitatăcare
desfăplrăprofesia de avocat!~
neguvernamentaIe/Hmdaţii/Arociaţit) -

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 Ideţin 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

19,(56, 20/0
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Semnătura
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