
~ ( li «. 'bC; '81 2..G. <:OG. W ,~

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul NECSULESCU I. RADU-FLORENTIN, având funcţia de SEF SERVICIU
STRUCTURA DE SECURITATE pana la data de 01.06.2014 in cadrul SC CONPET SA PLOIESTI,
CNP~ , domiciliul PLOIESTI, . ~ , jud.
PRAHOVA, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1.CLUB SPORTIV CONPET, PLOIESTI,
,_,_'_' ,jud. PRAHOVA

1.2 FEDERATIA ROMANA DE POPICE BOWLING
BUCURESTI,
SC TIMKEN SA PLOIESTI, ,

",jud. PRAHOVA
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Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.1. CLUB SPORTIV CONPET
PLOIESTI, ~
'ud.PRAHOVA
2.2 FEDERATIA ROMANA DE POPICE BOWLING
BUCURESTI, ~

Calitatea deţinută

MEMBRU

MEMBRU

ACTIONAR

Calitatea deţinută

PRESEDINTE

VICEPRESEDINTE

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

88 482 lei

Valoarea beneficiilor
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5.1 BeneficiaruIde oontract:mnnele,
premnnele/denumireaşiadresa

..

5. Contracte, incJtisiv cel~de~aslstenfă juridică-, 'e~~~.
În derulat-eÎn tinhjiil~.exef,dţării tllllcţiilor:~lIl~Qaâl~Î
stat, 'local şi diri, _f<>~p~r,fexf~iqe'ori îllclIţi~ţe;cq;:~9~'
acţionar ma'odtar!mlnoritar: ". ;"" ....; ,.::;'•... '}.

Instituţia Proceduraprin
oontractan1ă: carea fost
denumireaşi încrOOinţat:

adresa oontractuI
Titular .

Soţ!ooţie .

Rude de graduI1 aletitularuIui

Societăţioomelciale/Perroanăfizică
autoriz:l1ălNn;:iaţii fumiliale/Cabinete
individuale,cabineteaoociate,oocietăţi
civileprofesionalesau oocietăţicivile
profesionalecu răspunderelimi1atăcare
d~ profesiade avocat!Organizaţii
neguvernamentaIe/Fundaţii!Aooci~

Tipul
oontractuIui

Data
încheierii
oo11trnctului

Durnta
contractului

Valoarea
totaIăa

oontractuIui

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 Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia 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 constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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