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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul AVRAMESCU GH.MARIUS VALENTIN , având funcţia
. de Sef Sector pana la data de 01.06.2014 la SC CONPET S.A. PLOIESTI- SECTOR ClRESU

CNP , domiciliul , Braila,judet Braila

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

Valoarea beneficiilor

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1.SC Agroavram SRL Ciresu,loc.Ciresu,jud.Braila
1.2. Asociatia Club Sportiv Avantul Conpet Ciresu
,loc. Ciresu,jud.Braila

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. Asociatia Club Sportiv Avantul Conpet Ciresu
,loc. Ciresu,jud.Braila
2.2. SC Clubul de Fotbal Braila SA,

.,oras Braila,jud.Braila

3.1. Sindicatul Liber Conpet Ploiesti

Calitatea deţinută

asociat

membru

Calitatea deţinută

membru

presedinte CA

NI. de părţi
sociale sau
de acţiuni

10

8

Valoarea totală a
părţilor s0ciale

şi/sau a acţiunilOl
100 RON

12.5 RON

o

o

itIute ori aflat
a e .. ~ la bugetuld
sau unde statul est

1



5.1Beneficiarulde contract numele,
prenumele!denumireaşi adresa

Titular .

Soţ/soţie .

Rude de gradul1 aletitularului

Societăţicomerciale!Persoană:fizică
autorizB1ăl Asociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteamare, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecurăspundere limitatăcare
~ profesiade avocat!Organizaţii
neguvemamentale!Filllclaţii/AsJciaţii2)

Institutia
contractan1ă:
denumireaşi

adresa

Procedura prin
carea fost
încreilinţat
con1rnetUl

Data
încheierii
conJ:rnctu1ui

Durata
contrnctului

Valoarea
to1aIăa

cont:ractulU

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,

roţul/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 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:

11.06.2014

2

Semnătura
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