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DECLARAŢIE DE INTERESE

____ FLUERARU DANIEL _

__ , domiciliul

Subsemna tul/S ubsemna ta,
SEF FORMATIE SPECIALIZATA

MECANICA INDUSTRIALA SI SUDURI
de SPECIALE pana la 01.06.2014 _

CNP

la SCCONPETSA

MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

, având funcţia

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

1. As9ciat-S~11~cţ!(jiiar 1~:şociet~îi,~~nl~ffi~1~~1i.~Q"""''''
interes'econcflDic" '.recumşj,membru.i:n"asoci,aţilifun"

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1 .

Calitatea deţinută
Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

Calitatea deţinută

~.' Căiit.atea'~~e 'II!'~Wl?t~t~~:,org~nel~ "?f~~Jld~B~Ie:::.~'".,'.','i". ~a.:r~,~
regiilor aut9nome/iţle ~piripa!1iilo:r/soci~ţăţilor1fa:ti'a risti,'
economic,~I~aso~iafiilo'r.sâu:'fulidaţiilo~~or-i a;Îe,iJtQt:,o; .'n'o ţii' Qe

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1 .

3. Calliat~a,d:e me'niD~fi
3.1 MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET
MEMBRU ASOCIA TIA DE SUDURA DIN ROMANIA

4., 'Caljtatea'd~ memhrll;~~' or.g~nele~~!, co~g~c~'
deţinute în 'câ,9rul~rtigelQt,olit{ce,'tq#cţi~d:~~n, '
4.1 .

Valoarea beneficiilor

,5. Contracte, inclusiv cele ~~ asist~1)ţă jlIri9jcă;,l:ons'~{tanlă:j:Q:'ijdi~"
În derulare Jn timp.ule,x~,rcitări(fQncţii1of, m~P:~ater!a~:ae.mn. Î1orjjji'
stat, local şi din fonduri 'externe, orH!J,cheiate:ţii s,oci, i c()fuerciale cu. ca:"
acţionar ma' odt,ar/minorita,r:'" ." ;;::.'~",.,," ':;:." .....~; ., ,~,,>,' . , . .;

- . -.0.. . ~;';'_"::}

1



Instituţia Proceduraprin Data Valoarea5.1 Beneficiarulde contract mnnele, contraetantă: careafust Tipul încheierii Durata totalăa
prenumele/denumireaşi adresa denumirea şi încrOOinţat con1ractului contractului contrnctului contrnctuluiadresa contractul
Titular ...............

-

Soţ!so~e...............
..

Rude de gradulIl)aletitularului
............ ..

Societăţicomerciale/Persoană:fizică
autorizatăIAsociatiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile ..

profesionalecu răspunderelimitatăcare
desfăş:xuăprofesiade avocati Organizaţii
neguvernamentale!Fundaţii!Asociaţi¥)

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 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

23.06.2014
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