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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/ Subsemnata,
de Sef birou aprovizionare

Dumitrescu D. Lucia
la Conpet Ploiesti,

având funcţia

CNP domiciliul Ploiesti,

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

LI Conpet Ploiesti,
Prahova
1-2 S. C. Transgaz S.A., Medias,
Jud. Sibiu

., Jud.

Calitatea deţinută

Actionar

Actionar

40

88

132 ron

16.579,20 ron

4.800 ron

Valoarea beneficiilor

Cenzor

Calitatea deţinută

~~ţitlltf%l~~~it~giSI~iî!lut~~~dmifi~r:.t~,i ~iiÎiti'9Il!le sQciiţliţilotcQlJJer:ciiile,"alel
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tecononm;!ă!ţ;lIJiQcl.anI9r.saJl,{unilaţulor, od~Ie a!tţ)r"QJ:am2:a1I"ne . yernl).mentale: . _ _. _ __. .'

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1 Sindicatul Liber Conpet, Ploiesti,
'Jud. Prahova

Valoarea
tot3lăa

contrnctu1ui

Durata
contrnctului

Data
încheierii
oonlr.lctu1ui

TljJU!

oonlr.lctu1ui

TItular .

5.1Beneficiarulde contract numele,
prenumele!c1fnumireaşi adresa
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3.1 Membru de sindicat in Sindicatul Liber Con et Ploiesti.
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Soţ!9J~e...............

Rude de gradulIl)aletitularului
............

Societă(icomen;jaJelP<=ană fizică
autorizatăIArocia\iifumilia1e1Cabinele
individuale,cabinetearociate,=ietă(i
civileprofesionalesau=ietă(i civile
profesionalecuriispurxlerelirnitatăcare
desfăpml profesiade avoca1i0rgmizaJii
negtMmlll1tnla1e1FundaţiiI~

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 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 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

06.06.2016
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