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"DECLARA ŢIE DE INTERESE
. . . .',

Subsemnatul, N'aftali Daniel Adrian
de 'Me.mbru C.A pana la data de 16:9.13 la 'S.c. Conpet S;A. Ploiesti S.A.

av.ând funcţia

CNP , domÎ(;iliul ,TG.MU,RES,

c~noscând prev~derile art. 292 din C~dul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:
'. . .

;'1>As°dat:s'auac~~Da.fla:soCietăfi,'cojuerciâ'le; 'coÎnplÎnil!societăţi n,aţi~ÎIaiet illstittiţit'.de:credit,~grupFri '••de,
""iiIteres ~"c6iiomic,precutnşi %.embfilin'~i~Hiţii;'f~~daţiFs'i~.ăIteorgailiza ţirIie~ri~eJ:nânientale:"':':';:,;ţ~~';;;,~~;"

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

de acţiuni şi/sau acţiuniloraI.1..SC STOMED SRL ,

TG,MURES, ASOCIAT 195 1.950 RON- "1.2.Alumil Rom Industry (Alumil) Actionar 130 135 RON1.3.Biofarm Bucuresti Actionar 1 0,27 RON1.4. Impact Developer & Contractor Actionar 435 95,1 RON1,5. Banca Transilvania Actionar 978 1.369,2 RON1.6. Franklin Resources Actionar 143,491 7.340USD
~;~'~~ţ~ta!~a;~âi;#1eîiibb~q~;;?rg~rieje,.d~;)'~9~d~~,~~e~~~91li~lîi~ţr~r~,;şi./£~!ifrQfj.#I,~!.'~,ocie~.~ţi~or,,~2~et<:iale;,'~le:'
'.~~gti~of"~~!?~,O~~;"~Ie'.~~mp~!iWOT!~Oc~~t~PI~~:Ji~ţi~~a~~,.•l!J'~I,}ii~N~!(iJ2~'?~o,c~~dit',~~~!:~r~pur~lo,ţ.'pe,:i~Jeţes,
ecouomic;,ile' asociaţiilorsaufun:daţiilor ori ale altor'ofiaiiiZâţ~i!l:ieliuverniurieiIbi,le:'::~:,,<\,,; :".,~!i:i~;,;i;;.r'%:?>t'I

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea ŞI adresa -

2.2. 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 SA Membru CA 7a.l"A
L..J ••••••J.v

,3.Ca1itat~âo' de:fiiIembruîll cadruI'lisocia"ţiilor profesionale 'şi/sa1ÎsiÎIdicale~".; x':,':r o':'.,!,:;;'i ~.": 'ci,',N,;"';o j;
3.1 ....Membru titlar UNEVAR

:4Io'Calitatea:' d,e"inembrJ!"Jn' org~iie!e:"~Ciconducere;adm.ini~t~~.re ';şi c~l,ltŢo,I,r:etri~uite 811il neretribuite~ •
deţiilliteîn'câdrulpartidelorpoJitice, funcţia deţînută şi denumirea partidultiipolitic o"I ,

, , "4.1.. .... Nu este cazul

J.I . I
5. Contracte, inclusiv cele de ~sistenţă juridică, consultanţă şi civHe, obţinute sau aflate În deruiare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţâte de ia bugetul dţ stat, local şi din fonduri.
'externe ori Încheiate cu 'societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
ma joritar/minorital':
5.1Beneficiamldecontra",'i:numele, I Institu(ia I PIDCedumprin I Tipul I Data I Dwata I Valoarea
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, ,

, ptel1l.l111eJe!denumirea~ adresa: . con1mctantă: eare a fost contractului încheierii, : CCJ!!lmctului tD1aIăa
, ' .dem.nnirea~ încredinţat, contractului • ,contmctului' . 8dresa ' " . ,contractul ,

i
"titular' Nu este CzzuI... ," ....... :. ' , '. .

. ,

Soţlsope Nu estecazuI .... , ..........
.. '.. ..

Rude de graduI fJ'aletitularuJui ... Nu
esrecazW, ........ I

Societăţicomerciale!Persoană fizică
autoiizmă!Asociaţii fumiliaIe!Cabinete
individuale, cabinete asocIate, societăţi

,civileprofesionale sau societăţicivile

I
profesionale cu răspundere limitatăcare
desfăş;>arclprofesia de ayocat/ Organizaţii
neguvemarnent.aleiFundaţii/ Asociaiil)
N!! este cazlli

1) Prin rU,dede gradul] 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. .

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

Data completării

.•..• £"),~..l._ •.. -" _ ••...•.••"":'

.o•••• Vl.:luffiOne ~Ul-' .•..••.....•.......•
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