
DI N12. G2oIHl!is~2DIG

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul NECSULESCU 1. RADU-FLORENTIN, În funcţia de SEF SERVICIU
PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE şi CONTROL SECURITATE, incepand cu data de
15.04.2016 la CONPET SA PLOIESTI, CNP, domiciliul PLOIESTI, ",-" .

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

88 482 Ici

MEMBRU

MEMBRU

ACTIONAR

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa-

I.I.CLUB SPORTIV CONPET, PLOIESTI,
:'-ld.PRAHOVA

1.2 FEDERATIA ROMANA DE POPICE
BUCURESTI,
SC TIMKEN SA PLOIESTI, •

'" jud. PRAHOVA

~i1!"mi',~~,~ţSâu,~ţ,"t~,!1,:.~~cr,ţt~ţ,@_iiJ,-r,lfci~~,~~WSOC!l\f~, natiî"lJI, ~,~,iiiţţiţUţ!,i{de:c[ţi!~,u,ri,'(J~,
UiItt,ţbs,ecilIjOm1ţ)i -reC1!II!iş.l;Ii!eiiJbruÎn"~;'b't:{ţ'h, fItIl\laţii'sau'alte- or'anirlţii'niLuye.;!..a!herttăle: , ,_ •

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

Valoarea beneficiilor

PRESEDINTE

Calitatea deţinută

VICEPRESEDINTE

.,~~;.q~.1'~i~~;g~m~fe~~l1l~:~~~,~~~:'
~c!!no1!!lmle,asQC!a l!IQ."s:.I.u:.f1!!10:.IIl!Qr,9J:l'ale:a1t()riQr al!l:lli'ţllne uvernamentale: .

• ". "-, • -_._ ••• - "'.>, --- _ .•.• --"-. - • - .--

Unitatea
- denumirea i adresa-

2.1. CLUB SPORTIV CONPET
PLOIESTI,
jud.PRAHOV A
2.2 FEDERATIA ROMANA DE POPICE
BUCURESTI,

_____~_w • ~ ~ ~ • •__~ _

----------------------------------------~------------------------------------------~-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Valoarea
totaIăa

contJ:ocIului

Durnta
contractului

Data
încheierii

COfl1m:tului

TIpul
contractului

5. l Beneficiaruldecontract:mnne!e,
prenumele/denumireaşiadresa

, 5,!'Cj)IÎtri~ie;~iÎÎclrisi~"cefe;lie ~âsistel1ţă'jiii'.idICăi~Qii~~lţ~ijţ~ili1ridicJ;,~q~şultii!ită'şiCiyiÎe;"'oIJţinute 'ori 1iţ1at~t
"iti:d{~iiJ1i~;îii~tiih~iJ;idiltCită1Ji "fiigciiiÎ~~fu~d;tiiW?sa'(j'~jjriri'.iTtăţiţ<;ţ;'PtI)Ii~~ţ~te de la liuget~îrd~
"~.'""~~'IKi.r;;,,",::t"~,.t"->t.ţ"_-"''''''''''~''W"",'''''';.;:::i:l';'~_'',,'''''-'i'.~'''' _!t';.-.",J"~,Th'(:.("'"'"'::t •.,~..7;.".~;~i'i~-'t~.~.,~~*~,oU r. _~ :tr _ _ _ _ ' _ - .<

',sta t;,lo~~l'şi 'aiîi'f<:iliduJ;itexterii,eorl'Ji1clieiiltec'!J isocietăW.~oliler:ciâle; clţ\capitaCde---Stat',sa U ulldesta tuheste,
':~~'~'-Io'riii~!I1fl?~.it~'rÎmm:&triarf~-;:;.i:I~J~"lf:r~~;~~;.f7;7~j~t~~~i~~i~~1~l~~~:.i;_:~,:~1;:t~.-_~..~ ~ '- " ~

Ins1itu\ia Proceduraprin
con1nlctlln1ă: carea fust
denurnireaşi încredinţlt

adresa contrnctuI
Titular... "' "'"'... ,..

Soţ'9Jţie"'"' , .

Societil(icomerciaIe/P=nă fizică
autorizalăIA=iaţii furniliaIe/Cabinete
individuale,cabinete~ate, =ietil(i
civileproJi:sionaiesauroetil(i civile
proJi:sionaiecu~undere limitatăcare
des1ăŢeIăproiesiadeavocat! 0rg;3nizalii
n ernaIe/FurxlaţiiI~

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 l 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

II. of. tzo/~
'1nătura
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