
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata ALBU D. GEORGE RADU, având funcţia de DIRECTOR DEPARTAMENT

MANAGEMENTUL ACmZITIILOR SI INVESTITIILOR la COl'.'PET SA Ploiesti, CNP .

, domiciliul În municipiul Ploieşti, > jud. Prahova, cunoscând prevederile art ..292 din

Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere:

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa-

Nr. de \,
Unitatea părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale părţilor sociale
sau de şi/sau a acţiunilor
acţiuni

SC ALKONS TOTAL PROIECT SRL, Asociat unic 20 200 leiPloiesti,
._------

SC AGROMEC SA BATEST!, Corn Brazijud. Actionar 1818 181,81ei
Prahova
SrF 1Banat Crisana Arad, Actionar 18 1,8 lei
jud Arad
srF 2 Moldova Bacau, Actionar 15 1,5 lei
'ud Bacau
SIF 3 Transilvania Brasov, . )

"' Actionar 40 4 lei
jud Brasov
SrF 4 Muntenia Bucuresti, . Actionar 1089 108,9 lei
SIF 5 Oltenia Craiova,

.,.
,jud Dor Actionar 30 3 lei

Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri
Administrat de SAFI, Bucuresti, . Unitati de Fond 121 327,91 lei
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5.1BmeficiaruldeconJract:
numele,prenumeleldenurnireaşi
adresa

Titular .

Soţ'9Jţie -

Rudede grnduIfi) aletitularnlui

SocietăţicomerciaIelPeooană
fizicăautorizată!AsJcialii
fumilialeICabineteindividuale,
cabinete<rociate,oocielăţicivile
proJesionalesauoocielăţicivile
proJesionalecu~ Iirnitată
caredesfăjoarăproJesiadeavocat'
OrganÎ2'1lliineguvemamffi1alei
Ftmdajii/AoocialiF)

TIpUl
contractului

ui

Durata
coo1IlIcluIui

Valoarea
totalăa

contractului

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor deciara 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.b. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completării

13.05.2015
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Semnătura

-- --~ ----~~-----~--~--.--~----- -_._----~ -


	00000001
	00000002

