
DECLARAŢIE DE INTERESE (anuală)

Subsemnatul NECŞULESCU r. SORIN - GEORGE, având funcţia de Consilier al
Directorului General la CONPET SA Ploieşti, 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 Ploiesti
1.2. SSIF BROKER SA Cluj
1.3. Fundaţia "Solidaritate - Patrie şi
Onoare" - S.R.I.
IA. Asociaţia Cadrelor Militare în
Rezervă i în Retragere din S.R.I.

Calitatea
deţinută

Acţionar
Acţionar

Membru

Membru

Nr. de părţi sociale
sau de acţiuni

88
22.125

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a ac iunilor

500RON
1.500 RON

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Cal iti!tea de m-embrUînca.dhiiasoCiil iilbr" rofesi'6ii:i:le~ŞltSaU'Siiidi~ale
3.1. SINDICATUL LIBER CONPET

______ --_. ~-_ •• _--._--------~_. - __ o - •• __ • _ •• _~ ~ •• _~_



S.Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică,conş~~tanţăju~i~i~~rsonsu~nţă şicivilero]jţiinit~,
ori aflate În derulare În timpul exercităriif~ncţiilol', D1andatel0l"său"'dell).nităţilo'tpi\.bli~~e,
de labtţgetul de stat, local şi dinfon!luri'externe oriinflieiaiecrisoci:rtăţi':i:om'C~iăieh;capiiâl"de'

. . ~ti" ........ c..' ','. <"'c.",~-~.",,~~;.,,~~~~-X"
stat sau unde statul este ac ion ar maioritar!inmoritar: .' '. "i,"'<c:i:.:;c*:~<"~\""::Jh:l:'} -"";"i:;;;,. '.

Jnstitutia Proceduraprin
Data Dumta Valoare

5.1 Beneficiarulde con1ractnumele, contrnctantă; careafust TIpul
încheierii contractul atotalăa

premnneleldemrrnireaşi adI= demnnireaşi încredinJlll contractului
contractului contract

adresa conlractul
In

ului
Trtular. ...... ... ....

- - - - - -

Soţlso~e. ... ... .. ....
- - - - - -

Rudede grodulIl)a1etitularului
.... .. . .. - - - - - -

SocietăJicomereiaIelPer=nă fizică
aulDriza1ăIAmaJii fumiliaIei .

Cabineteindividuale,cabinete
asociate,societăJicivileprofesionale
sausocietăJicivileprofesionalecu - - - - - -
Jă3punderelimitatăcare clesfăşană
profesiade avocat'Org;miza(ii
neguvemamentalelFlmdaţiil
AsociaţiF)

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
I 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
,f 17()-{.cG.oeo/C

Semnătur?

___ •• _ __ _ 4 .~ _~_~ . ~ • __ • ._. __
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