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DECLARA ŢIE DE INTERESE

SubseinnatullSubsemnata, STANCIU I. GEORGETA
SEF BIROU SALARIZARE pana la data de,

de 14.04.2016' , având funcţia

CNP
, domiciliul _

6

5

1931

16

38

10

Valoarea beneficiilor

40

!!len
Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a ac iunilor

444,13 lei
(conform BVB
11.05.2016)

8,53 lei
(conform BVB
-11.05.2016)

3,35 lei
(conform BVB
11.05.2016)

3,92 lei
- (conform BVB
11.05.2016)
20,90 lei

(conform BVB
11.05.2016)
14,02 lei

(conform BVB
11.05.2016

1,63 lei
(conform BVB
11.05.20/6)

actionar

actionar

actionar

actionar

actionar

actionar

,actionar

Calitatea deţinută

Calitatea deţinută

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1,OMv PETROM SA, Bucuresti,_
i

1.2,SIF"Banat Crisana, Arad,

Unitatea
- denumirea şi adresa _

I.3,SIF- Moldova Bacau,

,
1.4,SIF- Transilvania Brasov,

I

I

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În deClaraţii, declar pe propria răspundere:

1.5,SIF- Muntenia Bucuresti,
I,

,1

1.6,SIF/- OlteniaCraiova,

I

1.3. ROMPETROL, Navodari,. I

jud. Constanta

2.1
I

1~$1it!i~~~~~fjDi~~fjfi~Q~Iîl"~.~'.it~1~âl~!tSil1tşmîI:
3.1 me~bru SlNOICA TUL LIBER CONPET

fă
~,-

1



4.1

,
5.1BeneficiaruldecontmCtnumele,
prenumele/denumireaşi adresa

TItular'
I,

Ru:Jedegz;rluJll)aletituIarnJui
I
I

SocielăţioomerciaJelP=ană fizică
autorizaJăIA=iaţii 1iuniliaJe/Cabinele
individUale,cabinelell9Xiate, metăţi
civileprbfesionalesaumetăţi civile
profusioPaJecu~ Iimitalăcare
~ profusiade aVOO31! 0Ig;nJizaţii
negt1VenJarn(nje/Fl111daţii! ~

,

Institutia
contmclantă:
denumireaşi
adresa

Tipul
COIl1rndului

Valoarea
lo!aJăa

COl11rnctului

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

I
I

Prhenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaracte,Jul incomplet al datelor menţionate.
i .

Data completării
Semn;:;;~~ra

12.05.2016
............................. . .................
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