
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul NECSULESCU I. RADU-FLORENTIN, În funcţia de SEF SERVICIU
STRUCTURA DE SECURITATE, INFRASTRUCTURI CRITICE şi PAZA Începând cu data de 02.06.2014
În 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:

VICEPRESEDINTE

"1;'AsOdat:sâl{ acţfbfii't:la: societăţ'rco1iÎerclale;?'c6ffr
:tli1t~rese~6nOiri~c;:"fefrlili~'şi":ni~niJjih':ih~i~6~iaii1(fii

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

iZ, ,CaIitateâ"de riIiefuI)1;,il;,1D'forganeie' ,',
f"~~~i~1~~;:a~.ţ~~Qm:eJ;.i!~:,~9'~~î,iî,9"~.,,
::ecQuomic; âl~asQcialii)<iB~~1iif,'frin{hlţj:i['

Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.1. CLUB SPORTIV CONPET
PLOIESTI,
jud.PRAHOV A
2.2 FEDERATIA ROMANA DE POPICE BOWLING
BUCURESTI, ,

Calitatea deţinută

MEMBRU

MEMBRU

ACTIONAR

Calitatea deţinută

PRESEDINTE

,nme
Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

88 482 lei

Valoarea beneficiilor

3.1.. ....SINDICATUL LIBER CONPET

1



Valoarea
totalăa

contractului

Durata
contractului

Data
încheierii
contractului

Tipul
contractului

Procedura prin
careafust
încredin1at
contractul

Instituţia
contraclan1ă:
denumireaşi
adresa

5.1 Beneficiarulde corrtrnct:numele,
prenumele/denumirea şiadresa

5. Contracte,in~l1isiv celed,e~sist~p@ jur~~!c~,':~pn~}llţâi~ţ~:j,utf~i
în derul~re în tiIllPlJ.f ex~tcit~rfî f~ncţ!ilor,' ~mari9~t~IQr'~sa:U::?.'"
stat, local ,şi dj~'foQ~l(ri~xţeI'ne __ori'Îri~Il~iate-cu:;::~?c~et!ţi'~'"
, acţionar ma"ofitar/mÎIiOl;itar,:, , ,- ';, ;'" :" '

Titular .

SOţ!ooţie .

Rude de grndul1 ale tituIarului

Societăţicomerciale/Perooană fizică
autorizatăI Aoociaţiifumiliale/Cabinete
individuale,cabinetea9Jciate, metăţi
civileprofesionalesau 9JCietăţicivile
profesionale cu răspundere limitatăcare
desfăşJară profesiade avocat!Organizaţii
neguvemamen1ale/Fundaţii/As:Jciaţif)

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 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 constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

..~f.~...~f!.:.....7..~.!y
Semnătura
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