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DECLARA ŢIE DE INTERESE

SubsemnatullSubsemnata, SCURT I.GAVRIL MIHAI
de SEF SECTORMARGHITA la CONPET SA

, având funcţia

,domiciliul Mun. MARGHIT ACNP
Jud.BIHOR

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, decl;r,pe propria răspundere:
\.- ..•• T

~.~ :i\\:.

42ACTIONAR

Calitatea deţinută

o PRAHOVA

~4J~t~Cf~to~0!lViao:oloffo;~0'8~oiV~0!~WoJlCre'fer;~0'~!~~~i¥stLt?nmr;~o'I11~oro'o&r;eE~Fi01~0~~
o.nrelJlJjrU'1:IJ'~!lSOC1.aţHf-fuIJdaţII sau lţlte:or anq;,a 1

0
ne"UVe.l:namentllle:~<f'~fiolf'':i'
Nr. de pă11i Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

2830,8 lei CONFORM
BURSEI DE VALORI
BUCURESTI LA DATA

19.05.2015

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1 se eONPET SAPLOIESTI

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

~t~~~f~ii~!tm~î~ull~l~1~iM.ll~;;lta~i~Yt'lflrţiâje,1lll~
&conoomlc;.aIe.a.~oCl!lH.lor,;sau~.fJlIJdllţHlOI:,olJale;I1tOŢ,9ra!u~<t H! uyeruamental~ik, o o o!

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. ....NU

.
I~;\'Cl1miît~lf;d~7w~ffi~rii'tl!)},ltar:ti;li«so'liijfilloi;':--rof~ţiorr:ilfms'iJnili'drcâi~Ji' .. 0"j?''''~~~ţ;,.~~~-''''T'';ii.~
3.1 MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET

4.1.. .... NU

o5. Contracte, inclusiv cele de asistenţăjuridică,coIl:sultanţă juridică; c()n~tlltaîÎţăfşi'civile; obţinute ori aflate:
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţiloţ pîibfic~fiilallţatede la bugetul de~
stat, locil! şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comercialecilcapităi'd~'siatsau unde statul este:

- acţionar ma' oritar!minoritar: . o!i!lliţc". .-
•5.1Benefick'lIlddeconlractnumele, Institutia ProcaIuraprin Data Durata Valoo:ea
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i pre!.lumeleldenumireaşi oore'Xl i i

carea tffi
,
contractului ' Încheiaii COntractu1lU to1alăaconll"dantă:

demmlirea şi încredinjat contractului conhuctului
• adt= contractul

Titular .............. NU

Soţl:D~e.......... , ...}.T{)

Rude de gradul Il!aletitulamh.u
............ NU

Societăţicomercialelper=Jăfizică
autarizattV Asxiaţii fumilialelCabinete
.indi\~duale cabinetea=iate, sccietăţi
civileproJesianalesau roeietăţicivile NU
profesionale cuIă5pm:lere Jin1Î1alăcare
desfiişJată profesiade avocatiOrgmizaţii
neguvemameIl1aleiFundaţii!AscciaţiF)

II Prin rude de gradul! se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiamlui de contract unde, prin calitatea deţinută, titulaml,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte. aşa cum sunt definite la pWlctul 5. Nu se 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.

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

Data completării

20.05.2015
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Semnătura
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