
DECLARA ŢIE DE AVERE
,

" ISubsemnatul NECSULESCU 1. RADU-FLORENTIN În funcţia de SEF SERVICIU

STRUCTURA DE SECURITATE, INFRASTRUCTURI CRITICE şi PAZA, si DIRECTOR CU
!

DELEGARE DIRECTIA PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE pana la data de

14.04.20l6, la CONPET SA PLOIESTI, CNP , domiciliul PLOIESTI, "

-,', judetul Prahova, cunoscând prevederile art. 292 din
I

Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că Împreună cu familia 1)

deţin următoarele:

*1) Prinl familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vbr declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află În circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 'soţul/soţia, copilul),

iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
I

2. Clădiri

MOSTENIRE

CUMPARARE

,q~[::~~r:'-:.l1jl~.
- NECSULESCU RADU
FLORENTIN - 1/2
-NECSULESCU
GENTIANA - 1/2
- NECSULESCU
MARIA-6/8
- NECSULESCU
SORIN -1/8

- NECSULESCU RADU
FLORENTIN - 1/8

1/2

1/880mp.

80mp.1995

1996

NOtĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.

I
I

:" jud. Prahova

PLOIESTI,
"jud.

Prahova

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie,
*2) La :"Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

~_-:_~~d![iim~~1f;b!irp11!;"~dH!:ifll!rmrg
MERCEDES CLASA E 1 2009 CUMPARARE

AUT<!>TURISM
,

VOLKSWAGEN GOLF 2015 CUMPARARE RATE
PORSCHE BANK

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obÎecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
Însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se ,vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

,,:'n,~ifd~~~
1992-2012 10,000 EURO

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În,
ultimele 12 luni

, VANZARE 5.200 EURO

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

13.800

128.4532014

2014

LEI

EURO2

2

I

B.R.D Gr6upe Societe Generale

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În bănci sau instituţii financiare din străinătate.
<'7""-;'''''ili~Clif.e~dîhifiiSfft:rzc il' ,;. " -,''.. ';~d""Ji7t1? - ,., ,Desch4bi,anlil ',!;lL_!:l~sa'~_ceLm -/illli@ii;OOl.~_,.

B.RD Gniupe Societe Generale

B.R.D Grqupe Societe Generale
I

2 EURO 2016 5.000

2

l_



.Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumular~ (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

,
2. rlasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor

acestora depăşeşte 5.000 de euro

, -
NOTA:
Selvor declara inclusiv investiţiile şi participările În străinătate.

iliTt~]t,:!i!JW~j!.!!prin'~1WfS6l'ffiâ'~te '
. .~ ~ , r",", '-U"1l fi' -d • •.J!P!!r. sau,'aso,CJa _ene ,ICI.!lr,:elm rUIlll,lv,-----------~--------------------------------------------------

.Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni).. (2)
acţiuni saUpărţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:--------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,-NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

I
V. Datorii
Debile, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte

asemenealbunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.

~d~"v:\_~~~- .'.,:.- --': < " ,: - ... :.:. -'- - .... --.

CARD CREDIT 25.200 LEIRAIFFEISEN BANK .,
I PORSCHE BANK

2015

2015 2017 10.558 EURO

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro'

I
\.\. Titular
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1.2. Soţ/soţie

-----------------------.-.---- -------------------------_. ----------------------_ ...._----- ------------------------
I 1.3. Copii

------------------._------_.- -----.------------------- ---.---------------------------- ----------------------

•Se exeeptează de la declarare eadourile şi trataJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al 1Uea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NotĂ:
Se vbr declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1. Venitu~Î din salarii ..
1.1. Titular
NECSULESCU I.
RADU-FLORENTIN

1.2. Soţ/soţie
NECSULESCU C.
GENTIANA

1.3. Copii
NECSULESCU R.F. IVANA

CONPETSA
Ploiesti,

jud. Prahova

SC TIMKEN SA Ploiesti;

.ud. Prahova

• I

SALARIU

SALARIU

ALOCATIE

99.013

139.808

744

2. Veiliturf'din aetivităJi indepe,!dimte
2.1. Titul~r

2.2. Soţ/soţie

3. Venitu;-?dincedai'eg folosinJiiQunurilor
3.1. Titular

I

3.2. Soţ/sdţie

4. Venitzi';!din investiJii '1 --;'.,

4.1. Titula\-,
NECSULESCU
RADU-FLORENTIN

._....--f----.,

SC TIMKEN SA Ploiesti,

jud. Prahova

4
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4.2. Soţ/spţie

5. Venitur,idin pensii
5.1. Titul~r

5.2. Soţ/sbţie

6. Venitu~i din activităţi agricole
6.1. Titul:tr

6.2. Soţ/soţie

7. VenÎtuf! din premii şi dinjoeuri de no'roc .
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie
_______ L _

7.3. Copii

8. Venituri,ciin alte surse
8.1. Titular
_______i _

8.2. Soţ/soţie
-------7----------------------

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterulincomplet al datelor menţionate.

Data completării 'mătura

../f.:. /?r[: ..?9.(k .....
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