
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul NECŞULESCU 1. SORIN - GEORGE, având funcţia de Consilier al
Directorului General la CONPET SA Ploieşti (începând cu 16.05.2016), CNP _, cu
domiciliul în lOcalitatea Păuleşti, . , judeţul Prahova, cunoscând prevederile art. 292 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere:

Unitatea
- denumirea şi adresa-

1.1. SC TIMKEN SA Ploieşti
1.2. SSIF BROKER SA Cluj
1.3. Fundaţia "Solidaritate - Patrie şi
Onoare" - S.R.I.
1.4. Asociaţia Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere din S.R.I.

Calitatea
deţinută

Acţionar
Actionar

Membru

Membru

Nr. de părţi sociale
sau de acţiuni

88
22.125

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

500RON
1.500 RON

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

\3._Calitatea dem'~inbruînc'adrul asocia iilor: rofeS'iiÎiîlllitşi!sausiÎi'diC:ile"
3.1. SINDICA TUL LIBER CONPET

~,>Ca!it~tea~-d~~CJn~'!!lif~'ji[' ~rg~#~1~J,;4}:.';c~#~~'~~re{î~~.!\}}2,tfâ~ti~l,mtr~~~
,rieretribuite,de innie îilcad'iÎlI 'ifftideIiir olitice;:'frincţi_ă:a~ inutăl"idenumirea' artidului oIitici
4.1.. ....
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5.1Beneficiarulde oontrnct:numele,
pm1umele'clenumireaşiadresa

5. Contracte, inclusiv celede asistenţă juridÎcă,.collsllltarităjul"idică;collsultăiîţă "Şiciviler<ib-ţinute:
• .-,: ''' " _ ,c,_",_:, . "~,'o -. ,,:,- •• --,f:~'".,,-,,-,<-,-,-_,--"- ;:':;,<"":-~-;'F~"Y"""'" _ m ~~~~,

ori aflate În deruhm În timpul exercitării funcţiil~r,~an1atelo~i;'l!udemnităţilor-publice finanţate
de la bugetul de stat, local şi din fonduri 'externe oriÎI1~hejate._c~'s~'i~hţi~mer~i:le cu icapitil~~;
~tat sau unde statul este acţionar ma 'oritar/niinoritar:~Ti:;'!J;,i!':-;_ - f. -.:;t-

Jnstitu\ia Pr=lura prin Da1a Dura1a Valoare
oontractan1ă: careafost TIjlU! Am~1-.-'eru" _~~.l atotalăa
clenumireaşi încredinţat contractului contractuluiUD _ OOULlaL-lUl con1Iact

adresa contractul \ll ului
TItular _

SoV~~e---------------

RudedegradulIl)aletilularului

Scrietă1ioomerciale'Per=Jăfuică
autoriza1ăI Aro.::ia\ii fumiliale'
Oiliineleindividuale,cabinete
a=iate, ooeietă1icivileprofesionale
sauooeietă1icivileprofesiomlecu
lăspunderelimitatăcaredesiliş::mă
protesiade avocati0rg;mizaJii
neguvernamentale'Fundaţii!
A=iaţi?

1) Prin rude de gradul] 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 1obţin 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
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Semnătur?
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