
DRCLARA ŢIE DE INTERESE

LEUSTEAN D. CORNEL
ia S.c. CONPET SA

Su bsemnatu IISubsemna ta,
de sef sector'Calareti----...:

CNP , domiciliul BUCURESTI.

, având funcţia

,
cUrlOscând prevederiie art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspunder~:

100 lei10asociat

Calitatea deţinută

. jud. CăIăraşi

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1. Asociat sau 'acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, recum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte oraanizaţii neauvernamentale: ' ",'

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunil9r

1.1 S.c. General Service S.R.L. -
activitate suspendată 3 ani
Fundulea,

NU

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2. ,Calitatea de in'embru i în 'O'r;)'an"e'Ie"de 'cond'u'cere;faClmiii'istra'r'c"şi 'co'litr'ol. 'a'Je:societăţilor"'come'rciaI
I , ,~ 1,( '"" 1"~.01'11., 1" ~ ", \ l' '1 , ,b.,., l' ~ 'li l' I \1 il ,1 ,', 1 ' : c.ti {\11'~,,11,'/1j/c" ~ 1 ,11 H/;":~l"., ~,I, ,~/l {i III "J' 1, ,i:'!;, 11;1, l ,~~rl' \,' '''! :, ,'" '~"i,'T~~IJ .1 ' ~1, '" 1 ': ~ Iri

,reg!j}?r".~ut?~,~~~;.:~.J.:' ~?!?B~,nW?r.(,~.?~i\~t~ţ~J,?,J;d!.~ţ~?~,la}<~;,;a.!~.!~'~,ti..!,~ţ!Y.,?,t,8.f~~~.~,it .:~~~~~1!~,:'ae i
econolllc,"ale asocIaţlllor sau fundaţllior 01'1 ale'altor or alllzaţll ,neauvernamenta e: '''''',0.' i" '1','.',

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. .... NU

3. CâHtnte!l' demzmbfuii;~adi'lil asociaţiiior' 'rofesiona]eWsâlÎsindiCal~
31.. .... NU

,sau neretribl1ite,organele de conducere, administrare
olitice, funcţia deţinută şi denumirea

5. Contracte, im:Îusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consuftanţă şi dviJe, obţinute ari aflate
lI! derulare în timpul exe.rcitării funcţiilor, mandateloi" sau demdtăţiJor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate .cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar. in2 'oritar/minorHEr:
5.1 Beneficiarul de contr2ct nurnele. Instituţis Tipui

1



•
prenLu11ele!demmirea.şiadresa . conlractant2: eate a fost contractului " 1"' •• contractului . totalăa. ffimelelll

demunireaşi . încredinţat contractului conlI3ctului
adresa .

contractul
Titular...............

INU

Soţ/sape ............. :.
NU

Rude degradul II) aletitu!alUiui
............ NU

Societăţicomerciale!Persoanăfizică
autorizată/Asociapimmiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate,sccietăţi .civileprofesionalesauscciet'ipcivile NU
profesionalecu răspunderelimitatăeat't
desfaşoarăprofesiade avocati O:ganizaţii

•neguvemamentale!Fundapi/Asociaţi)

1) Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi <ţdresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţimţtă, 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 1deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie co.nstituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
12.06.2013

••••• 0.0 ••••• 0.0 •••• 0.0 ••••••••••••••

.2

Semnătllrr.
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