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DECLARAŢIE DE INTERESE

SubsemnatullSubsemnata, STOICA D. MA.NUELA
de SEF SERVICIU AUDIT PUBLIC
INTERN pana la 01.06.2014 la SC CONPET SA PLOIESTI

CNP , domiciliul PLOIESTI,

, având funcţia

.i :d. PRAHOVA
,

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

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1.

Nr. de părţi
Calitatea deţinută sociale sau

de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

Unitatea
- denumirea i adresa -

2.1. SC BUCEGI SA PLOIESTI, _

Calitatea deţinută

CENZOR

Valoarea beneficiilor
(RO

1050,00

4.1. SINDICATUL LIBER CONPET
4.2. CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
4.3. CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
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Instituţia Procedura prin Data Valoorea
5.1 Beneficiarulde contract:mmele, contrnctantă: careafost TlpU1 încheierii Durata to1alăa
prenurneletdenumirea şi adresa denumirea şi încredinţat contractului contractului contractului con1rnclu1ui

adresa contractul
Trtular-

SoVooţie-

Rude de grndul Il) aletitularului -

&rietăţi comercialetPerroană:fizică
autoriza1ă/A9Jciatii fumilialetCabinete
individuale,cabineteasociate, metăţi
civileprofesionale sau metăli civile
profesionale curăspundere limi1atăcare
desfăşJară profesia de avocat!Organizaţii

enta1etFnnrbtii/ . ..?\~neguvernarn .. ......~ '.

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 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

13.06.2014

2

Semnătura

' .


	00000001
	00000002

