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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Buzatu Dan _
Director Departament IT

Telecomunicatii SCADA incepand cu
de data de 02.06.2014 la _SC Conpet SA _

CNP , domiciliul Ploiesti,
,

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

Valoarea beneficiilor

1.AsoCiai' sini; acţionar:lă~socie{ăfi. cO'Ill'cr
interes ec~riofuiC,l:~cqrri .'{m~m~rti,j~}:as'o

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1 .

2-. CaIitâţea~'eII!~nfbr1l;JIi;org~neIe~:e ,:c~~
reg~il()r;'_âu.t()nome~.ale'ţomp.anjilo:r/s(jCiţ(ă!i.lo
.' _ ,', _~""":' '. q ':>::<';_':"'" •_-;_",'._,~ - '-:?:'_'~';"~":' __'y:,,!/-;,,_-,;:_;:/,.lţ.-+:,:_._::,:,h~' .,?'?:Y->

ecoilolIlic, ale aSQCiaţiih>fs3,lIfun daţijloÎ"o r,i-ia
Unitatea

- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

2.1 .

3. 'CaIifatea~de~m~nib:bi,Îii,cadr,Ul~~'S(A-:iilţiiIQ~i?mt~l9~fe.lş12smt~{S'iilâi~ăle;,;-__'i!',,' ., .'«..,

3.1. Membru al Sindicatul Liber Con et

i __

..

5. Contracte, inclusiv,cele:cfe ..aşistenţă j••ridic~,jc6iisu.ltâIl,ţăJiiridjcă "'O:

În derulare Îriţimpul. e~ercităTiifuncţiilor, m.a:'~u;:' it.
stat, localşidin,fonduri exţerneo~iiricheiatecusoc iTco' i~ltf
acţionar ma .oiitar/mirtor1tar:: . ';.,,' " "," ,: <:-..~ :F.~:;;'-~;' '.
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5.1Beneficiarulde contract m.nnele,
prenumele!denumireaşi ~

Titular .

Instituţia
contrnetantă:
denumirea şi

adresa

ProcOOuraiAin
careafust
încredinţat
contractul

Tipul
con1Iactului

Data
încheierii
contractului

Durnta
contractului

Valoarea
to1alăa

contractului

SoţI~~e .

Rude de gradul Il) ale titularului

Societăţicomerciale!Persoană fizică
autoriZIllălNociatii fumiliale!Cabinete
individuale,cabinetearociate, rocietăţi
civileprofesionalesau societăţicivile
profesionalecu rospurrlere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocatiOrganizaţii
neguvemamentale!Funchţţii/Noci~)

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

.........25.06.2014 .
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-Semnătura
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