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Naftali Daniel Adrian
la S.c. Conpet S.A. Ploiesti

Su bsemnatul/Subsemna ta,
de Membru C.A----
CNP , domiciliul __ TG.MURES,'

, având funcţia

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

11. Asociat sau a'cţionar ,Ia societăţi comerCiale, companiilsoeietăţimiţionaIe,'ÎnstjtliţilQectedit,grupuride
:'int~res economic, precumşi melllbruînasociaţii, fundaţii sali alte or!!'ahiiaţiiIie!!'uver'llllriI'tmtale::, \"J,';"

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
denumirea şi adresa Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale- -

de acţiuni şi/sau acţiunilora1. l ..SC STOMED SRL .- --- ASOCIAT 195 l .950 RON.
- - --.,

1.2.Alumil Rom Industry (Alumil) Actionar 130 134 R0N1.3.Biofarrn Bucuresti Actionar 1 0,25 RON1.4. Impact Developer & Contractor Actionar 435 70 RON1.5. Banca Transilvania Actionar 978 1.166 RON1.6. Franklin Resources Actionar 24,533 3.691USD
\ţ.;C~Iii~t~a<Ae-IIi~illbru ,"În',.'oij~~.el~"~e?c?iiglld;r~,.ad~i~Isfrare;şi,cQ~if()n,âle"~pcie~ajil()t\'l:dllÎ'ef~lâle;'âle

'~f:lr~{;~~~:%:J;ld;;::;:J~1~~I:~'!:'~tţ~tN~~~'iiiZ~ln~~~i~~~~~j~2~~~~l~~l~
Unitatea

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor, , - denumirea ŞI adresa -
2.1 S.C Conpet S.A Ploiesti Membru C.A Zero2.2. Complexul Energetic Oltenia S.A Membru C.S , , Zero2.3 S.C Zirom S.A Giurgiu Membru C.A Zero2.4. C.N. Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA

Membru CA Zerogiurgiu
2.5. S.N. Plafar S.A. Membru CA , Zero
3."CalitâteâdenielllbnI'îIjcadrul ..asodâţilIorpiofesi6iialeşjlşaÎIsj~dicâIe; "

.~,'t';:',~~~~-".. •''','"1 :'~} ;c:';'."'c ..•........'.."i...;'... , .,.' {'.i-;';:::.." l ...... Membru titlar lJNEVARJ.

4. Calitatea de meillbj'U în. Qrglmeie de" cOl'lducere, administrare ŞI c,ont.rol,'retribuiie sau neretribiIjte,deţinute ~II cadrul partidelor' politice,. fu ncţia deţinută şi denumirea partidului politic
"4.L ....Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, commftanţă şi civile, obtinure sau: aflate in derulare În timpulexercit2:rH f'n"~+iiJ.{'\1t" ~2!!d~!e!c!"~-:ln tl'Coml1:it.:iti1o~ ,.v•.•:hI;,,r..£Io f~n3!:ţ3tede la bug.~tu!de stat, IoraI si ,.j" fonduri
.....••.•..•..•. _~••.•..•.•....•.. , ~--••••• -.-.-~_. __ :; __ ~ A r- ..........---

<
.....,lnexterne ori încheiate cu societăţi cpmercIa~e cu capital de stat sal! unde statui ?ste acţionarma ioritar/mi:rro r!tar:

• i
.
J.



1.

Instituti Procedlrra prin .,'1 pata ValOarea5.1 Beneficiarul de contraet numele, . ccntr3cta'1tX care a fost Tipul DW2!2
prenumele!denumirea şi adresa denuITllicaşi încr~.at contractului încheierii

contra'iului to1alăa
contractului . contra'iuluiadresa contra..rtul

Titular Nu estemul ...............

Soţ/soţie Nu este cazul ...............

Rude de gradul rlJale titularului ... Nu
este ClZU!.........

Societăţi comerciale! Persoană fizică
autofJZ.ală/ Ascciaţii fumilicle!Cabinete
individuale, cabinete asociate, sccietăţi ,

civile profesionale sau societăţicivile ,

profesionale cu răspundere limitatăcare
desfăşroă profesia deavocaV Orgpnizaţii
neguvernamentale! FuncIaţiiJAs:Jciaţii2)
Nu este C3ZUI

1) Prin rude de gradul J 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 gnidul r obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5 ..

. Prezenta declaraţie cCHJ.stituie act public şi răspund potriYit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al. datelor menţionate.

Data completării

10 .iunie 2013. . -.~

Semnătura
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