
 

 

Nr.__________/_____________                                                  

                                                                                                               REGISTRU                                                

de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției în anul 2022 

Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit, constituită în baza Deciziei nr. 427/02.07.2021 a Directorului General al 

Conpet S.A. Ploiești, a procedat la inventarierea și evaluarea bunurilor primite de către personalul cu funcții de conducere și de control pe baza 

declarației personale: 
Nr. 

înregi

strare 

Data 

predării/ 

Tip 

document 

Numele, 

prenumele 

beneficiarului 

cadoului, funcția 

deținută 

Numele, prenumele 

persoanei/denumir

ea instituției care a 

oferit cadoul 

Descrierea 

împrejurărilor în 

care a primit cadoul 

Descrierea 

cadoului/ 

cantitatea 

Valoarea 

estimativă 

a cadoului 

Decizia luată 

în raport cu 

cadoul (se indică 

una din cele trei 

decizii luate de 

comisie, 

precum și 

numărul și data 

procesului 

verbal) 

Soarta cadoului(se 

indică,după caz,returnat 

beneficiarului, returnat 

beneficiarului ca urmare a 

răscumpărării/transmitere 

cu titlu gratuit către 

instituții de profil ce pot 

folosi bunul/trecut în 

gestiunea Conpet 

S.A./vânzare prin licitație) 

și data 

Semnătura 

secretarului 

comisiei 

 

1. 

 

21.12.2022

/Decla- 

rație 

Costin Florescu, 

șef Birou 

Infrastructură IT 

ASBIS Romania 

SRL- Distribuitor 

Autorizat Dell 

Technologies în 

România 

Câștigarea unui 

bun cu titlu gratuit 

(premiu) la o 

tombolă 

organizată de 

ASBIS România 

SRL, cu prilejul 

participării la 

evenimentul Dell 

Tehnologies 

Forum. 

Boxă 

BeoSound 

Explore -1 

(una)  

bucată 

183,148 

euro 

Restituire 

primitorului/ 

Nr. 47088/ 

21.12.2022 

Returnat beneficiarului 

bunului primit cu titlu 

gratuit din partea 

ASBIS România SRL  

 

Bunurile evaluate sub echivalentul a 200 de euro se returnează primitorilor. Cele cu o valoare superioară se pot returna numai cu achitarea diferentei de preț 

dintre valoarea evaluată și plafonul de 200 de euro stabilit potrivit dispozițiilor Legii nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit 

cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. 
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