
DECLARAŢIE DE INTERESE

Su bsem natul/Subsem na ta,
Sef Serviciu Strategii si Fonduri

de Europene pana la 14.04.2016 la CONPET Ploiesti

':, Ploiesti jud PrahovaCNP , domiciliul

Dobromir V. Nicolae , având funcţia

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

Unitatea' Valoarea totală a
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1.1. SC DOBROMAD PROD SRL (societatea nu a
functionat niciodata si din 2009 a fost suspedata) Asociat 10 100 LeiBreza .. ud Prahova

CONPET PLOIESTI jud 2680 Lei conform
Actionar 40 BVB din data dePrahova

11.05.2016
CONPET PLOIESTI jud 113din 5360 Lei

Actionar 113din 80 confonn BVB dinPrahova
data de 11.05.2016

ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA 1/3 din 17,55 Lei
(COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA) Actionar 113din78 confonn BVB din

data de 11.05.2016

2.1. .....
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
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3.1. Sindicatul Liber CONPET - Membru

4.1. .....
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5.1BereficiaruJde contract numel~
prenumele/denumirea şi adresa

TItular .

Soţl~jie _.

Rude de gradul II)aletituIaru!ui

Sociefă!icomm:iale/ PeISOanăfizică
autorizaIăIAsociaţii tamiliaJe/Cabinete
individual~cabirete a9JCia1e,sociefă!i
civileprofesionaleSllJ=iefă!i civile
protesionalecu ri'isptnrlerelimita1ăcare
desfăşană profesia de avocat!Orgmizaţii
negtMmlmeniale/FurxlaţiiI AsociajirJ

Institutia
contracIantă:
denumireaşi

adresa

Proarlura prin
careafust
îocredintat
contmctul

Tipul
contractului

I:>a1a
încheierii
contractului

DuraIa
contrnctuIui

Valoarea
10laIăa

contmctului

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 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul l 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
12.05.2016
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Semnătura
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