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DECLARAŢIE DE INTERESE

Su bsemn atullSu bsem na ta,
Consilier Director General pana la

de 14.04.2016

BĂIcOIANU 1. MIRCEA

la CONPET S.A.

, având funcţia

--~-

CNP , domiciliul Filipestii de Padure, :.' , Judetul Prahova ~ _

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

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.J. S.c. Civind Cond expert SA , ..
, Ploiesti (Societate in

insolventa, iar pnn sentinta nr. 437/30.04.2015 a
Tribunalului Prahova, s-a deschis Procedura
aenerala a falimentului)

Calitatea deţinută

Actionar minoritar
(0,103% din
actiuni)

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

450 4.500 lei

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. S.c. Civind Condexpert S.A. , .
, Ploiesti (Societate in insolventa ,

iar prin sentinta nr. 437/30.04.2015 a Tribunalului
Prahova, s-a deschis Procedura generala a
falimentului)

,-..
Calitatea deţinută

Administrator Special

Valoarea beneficiilor

o lei (nu s-a platit
indemnizatia incepand cu

sept. 2013)
i
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5.1Bereficiarulde cormactnumele,
prenumele'denumireaşiadresa

TrtuIar ............•.

SoV'SOJie .

SocieIăticomereialeiPersoonăfizică
autorizalălAsociaJiiillmiliaJeiCabinele
individuale,cabinelearoate, mefăli
civileproresionaJesau=ielăti civile
prolisionaJecu răspunderelimilaIăcare
des1aş;kIIăproJesiadeavocati Organizaţii
neguvemarnentaJelF .. Nociaţi?J

Data
Incheierii

contrndului

----1

VaJmrea
to1alăa

contrndului

1) Prin rude de gradul 1 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 I 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 1 deţin 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 menţionate.

Data completării

11.05.2016
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