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DECLARAŢIE DE INTERESE

, având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, RĂDULESCU ST. LEONARD ALEXANDRU
SEF SERVICIU TRANSPORTURI

de RUTIERE pana la 01.06.2014 la S.c. CONPET S.A.

CNP , domiciliul PLOIESTI,
Jud. PRAHOVA
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1961,7 LEI,

Conform BVB la
data de 24.06.2014

39ACTIONAR

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa -

1.1 S.C. CONPET S.A. Ploiesti,
Jud.Prahova

J. A$Ociat,sau'acţio~af'lâso~ietăţi'~on}~rci~le,'~9:mIl~'n~¥!)~-~iet~ţ~',llaţ~<>ri~~;';,J''''';C~j
"intere~ eCQnomic, .'r~ctlni'şi,meînbtuî~asoc'i~ ii,fqnaâiii;saualte,o~ ~niiaţii7n

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

'2.,'(:alitatea de:'tiIen.i12ft..','.î~'O~gfln~l~de .cori:4~ce
,r'egiilor lilitonolpe,'~le ..~O;IP.mll#Ho'r/socletă ţiI9:~.11.,..l
economic, ,aie,asociaţiilofsaulundaţii1or orialeaIi~,

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. NU ESTE CAZUL

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

1,;,;,,;

.'3.
3.1. SINDICAT LIBER CONPET - MEMBRU

, 4.".(:aliţatea"!Je J.lleln~:•.ujq,organeled'e.,:,~~"
,deţinute, în, didr.ul )i.,(j3eI9t oiiţjce; functi3& ,
4.1 NU ESTE CAZUL

5. ContraCte, hiCIusiv cel~'de, asistenţă Juridică, .~P!J.f,'j'iR'J~r'Jqridic,ă,.'cons~I'ţ[#l~f,'şii;~tylJ~~Y?JJ,ti~~~~;~Rfi,â~~t~••.
În derular:eîn ,timptilexe,rcită~ii funcţiilor, mand~ţ~\' ",.a'udemllităţilor.;pulJl!~~,ţiil~~ţ~'t~,"e;~ţ!il~t~tţ~~tul ..,de
stat, local şi din fonduri .externe ori încheiate.cu"sQci~tăţico'merciale' cuca,ifa:ldesf~t;sâuuride'statul este

1



acţionar,.na'o'ritarofminol-:itar:'

5.1Beneficiarulde contract numele,
prenumele/denumireaşi adresa

TrtularNU ESTE CAZUL

Soţ!roţieNU ESTE CAZUL

Rude de grndulIl) aletitularuluiNU
ESTE CAZUL

Societăţicomerciale!Perroanăfizică
autorizatăIArociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabinetea9JCiate,~ietăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile
profesionalecu răspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocatiOrganizaţii
neguvernamentale!Fundaţii/ArociaţU2)

Instituţia
contractan1ă:
denumireaşi

adresa

NU ESTE
CAZUL

Proctrlura prin
careaIDst
încredinţat:
amtractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

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 1 deţin 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

......?~;.!2.€.~.~q,(f..
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Semnătura
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