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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, David D. Daniel Mihai
de Sef Birou Helpdesk pana la data de 31.01.2014 la

, având funcţia
S.c. CONPET S.A.

CNP , domiciliul
. Ploiesti, Prahbvll

I ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind f~llsulÎn declaraţii, declar pe propria răspundere:

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa -

1.1.. ....
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Nr. de piU1i Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni i/sau a acţiunilor

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

;2?(cq!l~t~teâ.l.'detÎiie.~~i,~Î.'.Il\~i'g4~ile1.~~.".L?O~~."~~ie;'"'ai!,îJn,!ţ!ai:!{şi'.\~;2!tro~!~.!~l~(lCietăt!i~.~;.~~tîp."'~~~iilleţ~le'.,.,
t~'ii101i:1âut~m~rral~;'C6m'~aniilor7$ocie:tăţjl()îi~1Î:a ....•.•.1e:CiÎ~$tttiifiill:in;ţ):;cr~it;f ..ru "'urilofae'1iitiits1
f~~fifciiirWâl~tlt.~iă1iJ:(;¥~fmftibdîf'j'iiOi{~iiajirăi0);0); it1i;iFk'l"ny~fffi~Jjt~je. g~f{{~~~~

Unitatea
- denumirea i adresa -

I
I

I

i~3i€alJtâteâ, de'membfiiÎîi,câdr ••l~socjâ'iiloi('rofe&ioÎi~le' ;iisali)ihdicai~,;;,~t;';Pii1~';.~':if~~;:;:::~~~~i<.%iT%~
3.1 :

I

S;'Contracte,inclusiv cele de asistenţă juridică, colisldtanfă juridică;consultanţă'şt ci"He, 'obţinute ori aflate
Îli derulare În; timpul exercitări,i funcţi,ilor;J!1a~()aţ~~orsaii d~ninităţiIOl:pllblicefina~ţate de la bugetul de,
:stat; local şi din fonduri externe' ori Închei.ate cu soCietăţi cOinercialecu, capital de staţ sau unde statul este,~c'i~iiarma' orit~r/min:oritar:, ., ,:: ,'0' ~ ':re,::'; >- ;."::'." ..,'. .' . :::"'; ~r;~.....~'~::~.
5.1 Beneficiarulde contrnctnumele,

umeJe!demnnireaşiadresa
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TItular .

denumireaşi
a:Iroo

înmxlinţat
contmctul

1

I

contmctulLii
I

contrnctului

Rude de grndulII) aletitularului

SocietiticomercialeiPerroană fizică
autorizaJăIArociatiifumilialelCabinete
individuale,cabinetea9JCiate,!U:ietăţi
civileprofesionale&11.1 oocietăţicivile
profesionalecu răspuJxlerelimi1atăcare
~ profesiade avocat/ Org;mizaţii

emarnentalelFundaţii!

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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu Ise declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul Ideţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 1

IPrezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnă.tl)ra

03.02.2014
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