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DECLARAŢIE DE INTERESE

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Subsemnatul/Subsemnata, RĂDULESCU ST. LEONARD ALEXANDRU
SEF SERVICIU TRANSPORTURI

de incepand cu data de 02.06.2014 la S.c. CONPET S.A.

CNP , domiciliul PLOIESTI, "
Jud. PRAHOVA

, având funcţia

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1961,7 LEI,

Conform BVB la
data de 24.06.2014

39ACTIONAR

Calitatea deţinută

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

1; Asoci~t'sâu ;lcţioml.rli~ociet~ţicoîiiet:~(il)e,com~:''';'
interes economic," reculIl şi membruJn;lsociaţfi, fUD.4a

Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.ţaHt;ltea "de ~eiI!l>,~,~"în,organele',~~c(jndU:~~X~,')~;~")'.
regiilo I;,'~uton(jlIle,~âle,~~p.p;lniilor/ soci~tăţiIg~'n~ţj9CJ
economi~~:aieasoc.i'aţiilhrs:a:ufundaţiiloJi7Qr(,ale'~Jţ()r,

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. NU ESTE CAZUL

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3.Calitate£de m~mt>~ttil![cadr41;is({ţiâţi!lor',
3.1. SINDICAT LIBER CONPET - MEMBRU

4. Caliţateade meinţ>rll în org'3;n~le,:de:con(J~c~Jţ;:"
deţiilute,în ,cadrul atttdelo:... olitice,fuDcia' deţ:in:lit~liş:
4.1 NU ESTE CAZUL

, 5. Contracte~ inclusiv~ele de as'i.sienţ~Juridi~ă~ con'stl'''~}ÎţăJuiiaic~,.ct>'iispltii~ţă'ş!rctyil~;':!Jtiţin~('
în derulaJ:e în timpul 'exercitării ,fuilCţîiloi""mandat :.s,audemn:it~tilor,publjce::Îihan:ţaţ~~;(t~;:f
stat, -loCaI~şidin fonduri externe ori încheiate cusoCî "ăţÎcolDer,cialeCti ca itaI desţît"sau' tit)d
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•
acţionar ma" (j'ritar/IÎ1ifihr.itar:.". -., -

5.1Beneficiarulde contract::mmeIe,
prenumele'denurnireaşiadresa

TrtularNU ESTE CAZUL

Soţ!&'J~eNU ESTE CAZUL

Rude de grndulII)aletitularuluiNU
ESTE CAZUL

Instituţia
con1nIcIantă:
denumireaşi

adresa

Proceduraprin
careafust
încredinţat
contIactu1

Tipul
contractului

Data
încheierii

contIactu1ui

Durnta
contractului

Valoarea
to1alăa

contractului

Societăţicomerciale/peIIDaJJăfizică
autoriz1:ltălAmaţii fumiliale'Cabinete
individuale,cabineteasociate, sa;ietăţi
civileprofesionalesau sa;ietăţicivile
profesionalecu răspurrlere limitatăcare
d~ profesiade avocat/Org;mizaţii
neguvernamentale/Fundaţii!~iaţit)

NU ESTE
CAZUL

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

ee', 06, :kJ/1
Semnătura
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