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DECLARAŢIE DE INTERESE

____ FLUERARU DANIEL _

__ , domiciliul

Subsemna tul/S ubsemna ta,
SEF FORMATIE SPECIALIZATA

MECANICA SI SUDURI SPECIALE
de incepand cu 02.06.2014 _

CNP

la SCCONPETSA

MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

, având funcţia

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

'1. Asociat ,~ali',.acţi()l1a•.it~•.societă'i.j1cOm~!"C'"
interes econ~mic~ recum şi mţnrbr~ Înaso

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1.. ....

Calitatea deţinută
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

2. ,Calitat~a.\'cţ~ iÎfeWQr~'Jn' o~g~~~I<:de,c~1\~:ltt~~.~~
regiilor a1Î~?riome,'alţ,c()ll1pal1iilpti~ociet~ţil~r?~a '.,
'eco~o ~ic,ale;as6ciaţiirrir-sau fd1)d~ţiilo r'6ri:~Ie.ai

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. ....

3.1 MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET
MEMBRU ASOCIA TIA DE SUDURA DIN ROMANIA

, 4',Calitatei,de ::me~J,l!u ~în. ()r,g~nele'4ţ:<~~~~;lf
, deţinuteÎiI c~drul ,a'ftidelor olitf~e; fUDc'ţill;:de.'
4.1.. ....

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

5. Contraete~ iiIdu:siv,:~eI~de.asisţenţă' juri4fcă;c.onsnt~ij~ii<!!~ă;,,~o~~:q!ţ~~ţ~~ . L

În derulare Îil' ţi~Plll exeţcitării funcţiilor ,.iîpand(~~u': deJlinit~ţi,Iqr:p:u];>lr""
sta~, local şi. di?'ţond~ri ~xterne. ?rqi1che~~te<cu sOCIetăţi c0ntetci~le'c~ câRiţat
acţIOnar ma orltar/mmontar: .' : . '.:', ""0 '~. '. >"

1

i,:aflâtt:
.g~t~I'4e'
'ahileste'
'< :<:~>;.' ~ .. j



•.
Instituţia Proceduraprin Data Valoarea

5.1 Beneficiarulde contract numele, contrnctan1ă: care a fOst Tipul încheierii Durnta to1alăa
prenumele!denumireaşi adresa denumirea şi încredinţat contractului contractului contractului contractului

adresa contractul
Titular ...............

-

SoVso~e...............
-

Rude de gradul Il) aletitularului
............ -

Societăţicomerciale!Persoană fizică
autorizatăI Asociaţiifamiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile -
profesionalecu Iăspurrlere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocati ()rg,anizIţii
neguvemarnentaleiFundaţii/Asociaţij2) ... .. ...

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 Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia 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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Semnăhfta
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