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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul, STANCIUA. NICOLAE , având funcţia
de Şefbirou Programare Transport CF pana la 01.06.2014la SC CONPET SAPloieşti

CNP , domiciliul Ploieşti,
, judeţul Prahova ,

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

.E:-ASbci~.t'sau 'a~ţi~!1a
I .ln1e,rţs fe~onoPti~,v."

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1 ------------

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
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3.1 Membru Sindicatul Liber Conpet
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4.1---------------------

e-ohfră~te.fucruiI
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5.1 Beneficiarul de contrnct mmele,
premmele/denumireaşi adresa
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demnnireaşi încrErlintat oon1Iactului contractului
adresa contrnctul

TItular...............

SoţIsope...............

RudedegmdulIl) aletitularului
............

SocielăţiCOIllelciale'Persoanăfizică
autorizată!Asociatiifumiliale'Cabinete
individuale,cabineteasociate,melăţi
civileprofesionalesaumetăţi civile
profesionaleeuIăspuJ:xlerelimi1a1ăcare ,

~profesiadeavocat! Organizatii
neguvemamentale'Fundaţii/Asociaţif)

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,

soţuVsoţiaşi -rudele de gradul 1obţin contracte, aşa cum sunt definite-1apunctul-5~ -Nu se declară-contractele-
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţuVsoţia 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
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