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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ALB A. IOAN
de SEF' SECTOR MARGHITA DIN 15.04.2016 la' CONPET SA. PLOIESTI

, având funcţia

, domiciliul Mun.MARGHITA:CNP
Jud. BIIţOR
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

Uni1atea
- denumirea şi adresa-

1.1 CO~PET SA PLOIESTI: "
Jud.PRJl.,HOVA

I

1.2 IoANA &RARES SRL Loc.BALC
: . l'!d. BIHOR

Calitatea deţinută

ACTIONAR

ASOCIAT

43 actiuni

20 parti
sociale

edit; gro~uTFd~
tale~;j~'3.-:_--,:;i>,,~J~
Valoarea totală a
părţi lor sociale
şi/sau a acţiunilor
43x68,00lei=2924 lei
CONFORM BURSEI DE
VALORI BUCURESTI
Din 06.05.2016

200 LEI

rcomerCiaie;,
purilorde in

,'
,::i;:-

Valoarea beneficiilor

'C9~ţroÎIâle'i1or de credi
-'. ~~.<0',., :'~'W ':~
vernamelttal

Calitatea deţinută

~-: .""".,'tU;ÎnDrgaJie.
c6~palli!0 '
or.J!a!1J:lIri<1a
Unitatea

- denumirea şi adresa-

I

!'2F;:Cali1i!itea ".
:.regiil.ortliut
[ecQn9mic; al

i
I

NU I
I
i

I
'3:J:;alit!lţ~~~Îf~ţmjr.uJii-cadliiJ.as~at1:, i)'rr "'rj)f~ioriâle;-1~iifism!li~~~
3.1MEMBRU SINDICAT LIBER CONPET

-siil neretriiJ"
L



,
~ac:Jtnar.ma "Orita tliiiinoritar:--'-=-~-

I Jnstitulia
5.1&refi~decontrnct:numele, contrnctan1ă:
prenurneIt'Jdenurnireaşiadresa denumireaşi

,

adresa
Titular NU

Soy'!Dţie NU

Rude degrndulll)aletitularului
............ NU

Proceduraprin
emearost
îrKredin\at
contIa:tul

TIpul
con1rndlllui

Oala
încheierii
contractului

Durnta
con1rndllIui

Valrorea
totaIăa

contractului

Socielăţia'JmercialeiPersoanăfizică
autoriza1ăIbaţii :fumilialeiCabirete
irxJividual~cabinetea=iate, melăţi
civIleIIDRkonalesau=ielăţi civile 'NU,
proresionalecu răspurrlerelimi1a1ăcare
deillişoonllmresiade avocat!Organizajii
neguvemalnen1alelFundajii/A=iajifl,,

1) plin 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,

soţullsoţia 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 soţullsoţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

I
Preienta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterJI incomplet al datelor menţionate.

Data completării

09.05.2016

2

Semnătu' .
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