
DECLARAŢIE DE AVERE

avâ~d funcţia,de'SubsemnatuÎ NECSULESCU 1.RADU-FLORENTIN,.' ,
SEF SERVICIU STRUCTURA DE SECURITATE la se CONPE'F SA-PLOIESTI,

• , • I

CNP. domiciliul PLOIESTI,

, .
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

pe propria răspundere că împreună cu familia 1) deţin următoarele:

, 'I. BUNURI IMOBILE
1. Teren uri
Notă' se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări

Adresa sau zona Categoria*
Anul Suprafaţa

Cota Modul de Titularul'
dobândirii parte dobândire

------------------------- ----------- ----------- ------- ------ ----- ..---------- ---------------

'Categoriile indicate sunt:(J)agricol; (2) forestier; (3) intrm'ilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află În circuitul civil.

2. Clădiri,
Notă' se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări

Adresa sau zona Categoria*
Anul Suprafaţa

Cota Modul de Titularul'
dobândirii Plirte dobândire

PLOIESTI, - NECSULESCU

i 1 1995 SOmp. 1/2 RADU FLORENTIN
CUMPARARE - NECSULESCU

I I I r:..tl..T'rT A1\TA IrLOlESn
, '

- NECSULESCU

1 2005 60mp. 1/2 RADU FLORENTIN
CUM? AH./illE -NECSULESCU

GENTIANA

~LOIESTT. - NECSULESCU

1 1996 SOmp. 1/8 MOSTEN!HE MARIA

I
- NECSULESCU

SORIN
*Categoriile indicate sul71:.(1) apartamel1t; (2) casă de locuir; (3) casă de vacanJă; (4) .spaţii comerciale/de

producţie.

II. BUNURI MOBILE
L Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalure, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse Înnlatricu!ării5.po-trivit legii

Natura Anui .de fabricaţie lVlodu[ de aobânciire

AUTOTURlSM

AUTOTURiSM

FIAT

!viERCEDES

2009

2009

CUMPARARE

CLTIvlFAMRE



'2. Bunur.i ~ub formă de metaJe. preţioa~e, bijuterii, obiecte de. artă şi .de cult,' colecţii de
artă şi numismatică, oDiecte ca're fac parte din patrimoniul cultural naţional sau' unIversal, a
căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 de Euro. . .

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate in prophet;te, indiferent.dacă ele se află sC;;unu pe terit()riul Romaniei la
momentul declarării. . . ;

Descriere suma ră

DIVERSE BIJUTERII
Anul dobândirii

1992-2012
Valoare e;tiriJată

10.000 EURO

III .. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 DE EURO FIECARE,
ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului
Înstrăinat

AUTOTURISM

Data
Înstrăinfirii
15.01.2013

Persoana către care s-a
Înstrăinat

IORDACHE MIHAELA

Forma Înstrăinării

VANZARE

Valoarea

9.000 EURO

IV. ACTIVE FINANCIARE •.
l.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv carduriIe de credit,dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 Euro

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţiifinanciare din străinătate
Instituţia care administrează şi Deschis

adresa acesteia Tipul • Valuta În anul Sold /valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3)
Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara
cele aferente anului fiscal anterior).

2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată
a tuturor acestora dep'ăşeşte 5.0QOde Euro

. Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi artici ările in străinătate
Emitent titlu I societatea În care persoana este Tipul' Număr de titluri /
ac ionar sau asociat I beneficiar de Îm rumut cota de artici are

Valoarea totală la zi

*Categorii!e indicate SW1! : (1) Hârtii de valoa!"e defim!te (ti!It!ri de stat, certificate, obliga/h!."!!); (2) Ac/i!!!?!!C!!! piirţf sociale !l'!

societăţi comerciale; (3) Împrumuturiacordate Înnumepersonal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de
Euro pe an:

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate .

... ... ... ... .... . ... ... ... ... ... ..~.......................•...............................•......•.....................•..........••

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul !.mui terţ, bunuri achiziţionate În sistem

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşete 5.GOO
Euro.

Nofă: se vor decial'o inclusiv pasive/efinGnciare Gculnlliate i/1 străinătate

Creditor I Contractat ! Scadent
I În anul I la I
I ----------------- I ------=---J~~-----~-----_-----~----_------_-----_--_---_-----_--_---_~.

,TI. Cadouri, seryicii sau avantaje primite gratu.it sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă
din partea unor persoane, organizaţii, societăţii comerciale, regii autonome,
companiUsocietăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse,
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cTedite,. garanţii, decontări de .cheltuieli, altele decât cele al~ angajatorului, a căror .valoare'
lrl;dividuală depăşeşte 500 d,e Euro* .

CINE A REALIZAT SURSA VeNITULUI: SERVIClfiL PRESTA T/OBIECTUL VENITUL ANUAL iNCASAT
VENITUL NUMELE, ADRESA GENERATOR DE VENIT

1 1 Titular .-.._---------------------_ .....------------ I . .-------------------------._------------------ -------------.--- ------_.-- ----------
..

'.

....... ------------------------ ------------~--------------------------------------- ----------------------. ----------------

1) Soţ /soţie -------------------------- ----------------------------------------------------- _.------ --------- ----------------

....... ------------------------- ----------.-----------_ .._--------------------------- -----------------------------------

1 ~Copii.j -------------------------- ----------------------------------------------
__________ w _________________________

.......
"Se exeeptează de la declarare eadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al II-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal
Încheiat (potrivit artA! din Legea nr.57112003. privind Codul fiscal, cu modificările şi
completăriIe ulterioare). ' .
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL PRESTA T/OBIECTUL VENITUL ANUAL INCASAT
VENITUL NUMELE, ADRESA GENERA TOR DE VE;NIT

1, Venituri din salarii RON
],] Titular
NECSULESCU SCCONPETSA SALARIU 86.189
RADU-FLORENTIN

1.2 Soţ /soţie
NECSULESCU se TIMKEN SA SALft.RIU 103.438
GENTIANA

1.3 Copii
NECSULESCU ALOCATIE 504
NANA

2. Venituri din activităţi independente
.

.

2.1 Titular ------------------------- -- ---------------------------------- --------------- ----------------

....... ----------------------- ------------------------------ ---------------------------------------
I 2.2 Sot /sotie ------_._--------------_ ...----- I --_._-----------------------------.------ ---.------------- -------------------------

I ----------------------------- I --------------------------------------

.. ----------------------- ------------------------------ i -----------------------------------------

~ Venituri din cedarea folosinţei bunurilorj.
~ 1 Titular ----------------------_.---- --------------------------_._------ -----------------_._.------------------------------
j. 1

3.2 Soţ /soţie,etc, ---.--------------- ---- -- -----------------------_._---- --------- - ------ --------------_. -._----_. __ ._--------------

4. Venituri din investiţii
I 4. 1 Titular ------------------_._--_.--------- ! -----------------------_.-------------- I

__. _____.______________. ______.__.. ___________________------r--

----------------------- ------------------------------ -----------------------------------------

4.2 Soţ /soţie ---_._---.--------_._ ..._-.-------- • ________________ • ____ •• _ - __ .- __ 0 ___ - .--------- _._-----------------. -------------_._-_ ..-------

I 1-----------------------
15 ...~~enituri din pel~sii .
i 5.1 Ti tulo.I I -------------- ---- ----- I -------.. ------------ ------ ---.. - I
I ..... ,. I T_ I ------------------------------ I -----------------------------,---------
I I I II 5.2 Soţ /soţie I - ------ ------.. I _m .. __ _m_



~
•

-------------.--------- ---------------------------- ---------------------------------------
c

6: Veilituri din activităţi agricole
6. 1 Titular I ,

----------------------- ----~------------------------- ---------------------------.---------.-,
.'

6,2 So'ţ/soţie
.. -----.----------------- ------------------------------ ------.---------------------------------

7. Venituri din premll ŞI din jocuri de 'noroc .

7.l Titular
.. ----------------------- ---------------------------- ----------------------------------------

7.2 Soţ /soţie
---------------------.- ------------------------------ ----------------------------------------

7.3 Copii , .
------------------.---- ------------------------------ ----.-----------------------------------

8.Venituri din alte surse
8.l Titular

----------------------- ------------------------------ -----------------------------------------
8.2 Soţ /soţie

,. ---------------------- ------------------------------ ---------------------------------------
8.3 Copii

----------------------- ------------------------------ ---------------------------------------
* 1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

*2) La "Titular". se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
soţul/soţia, copilul), iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-palie şi numele coptoprietarilor.

Pr~zenta declaraţie constituie act public şi răspuild, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

r-... , ., .'-' 00
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