
DI HK (~~/ /20:-"~ 10/(,

DECLARA ŢIE DE INTERESE

, domiciliul Fi!ipestii de Padure, •, Judetu I Prah ova -- _

Subsemna tul/Su bsem na ta,
Sef Serviciu Transporturi de la

de 15.04.2016

CNP

BĂIcOIANU I. MIRCEA

la CONPET S.A.

, având funcţia

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

fl~ociaţ;r ..
~i~r~.Lee9

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1. S.c. Civind Condexpert SA ,
. , Ploiesti (Societate in

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

Calitatea deţinută

Actionar minoritar
(0,103% din
actiuni)

450 4.500 lei

ela. eicw":"
e~ŞQ.t( II

Unitatea
- denumirea şi adre~,!:-::

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)

4.1.. ....

1 t
I



5.1 BereficiaruI de con1Iact:numele,
prenumele/denumirea şi adresa

TItular .

Soţ/SOlie............•.

Rude de gradul 1')ale 1itularului

Societăli comerciaIe/PetSOOl1ăfizică
autorizalăIAmaţii Jamiliale/Cabinete
individuale, cabinete arociat:e, =ietăli
civile pufesionale sau =ietăli civile
profesionale cu ră<;purx:Iere.limi1aIăcare
d~o"",",, fu;ia deavocat/ 0r2anizatii~"'i'U''''pro _ >

emainelltale/FuOOatiiI A """,,",,,;2)negtN > ~.

Procedura prin
carealOst
îrx.Tedin\at
contrnctul

TIpul
contmctului

Oala
îrlcreierii
contrnctuIui

Durn1a
contrnctului

Valoorea
tD1aIăa

conlrnctu!ui

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,

sOjul/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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