PARCHETUL DE PE LÂNGĂ l.C .C J .

DECLARAŢIE DE IN T E R E ^ y p
Ziua J k
Subsemnatul/Subsemnata,
de
GREFIER

BONDOC MARIUS
la

Luna

..QQ.. Anul

-------------------------,avânatuiiilla

PARCHETUL DE PE LANGA ICCJ- SRUD

ÎN BUCUREŞTI,
CNP

, domiciliu!

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1, Asocwt sa l
in te rj
Unitatea
~ denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1......

2. CflJifeRtea
regUlor autonome, aJtr col

eco n o « k ,afe
Unitatea
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1

i iiy iiM

1 . 11 iii i

3.1

5. Contracte, indusiv cele de asistenţă juridică, c<Hisu]taată juridică, consultanţă şi dvüc,
te derulare la tímpul
funcţiilor, m aadat^r sau demnităţilor publice finanţate de la bu|ţe|ai de
Stat, local şi dia fonduri
ori încheiate cu so ci^ ^ comerciale cu capital de stat «au unde
5.1 Benefidani de cofiliact numele,

bsdtuiia

Proceduraprin

Tpi

Data

Dutala

Valoarea

pâQTumdetoumnea ^ adresa

contractanta:
daiutnireaşi
adtesa

careafost
înctedinjat
ccxitiactul

ccntiactului

mchdaii
ccxilractului

contractului

totală a
cmbactului

lîtLilar.................

Sol/solie................ .

Fi ¥le de gtadul l'^ ale titularului

Soaefâţi co m soab' Pasoana fizică
autcaiTata/Asodaţii 6 miKal©^Cabinete
individuale, catâneteasodate, sodetâţi
dvileprofeaOTale sausoddHji dvile
prc)&skmle cuiaspundete limilHlă caie
desSşoarăptofesia de avocat^ Or^nizaţii
n^ u v an am a ilaie/Fundaüi/Asodaţii^

Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreimă 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
14.06..2016

Semnătura

