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DECLARAŢIE DE INTERICSE

-

....... n 'J r

Ziua ./.V... Luna ...Vrte.. Anul ii? .'fc

Subsemnata
de

Cozan Alina Camelia
, având funcţia
PICCJ Serviciul de cooperare judiciară
la internaţională, relaţii internaţionale şi programe
,
Bucureşti,
, domiciliul

GREFIER

CNP

cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1 . Asociat sau acţioBarto ;Soc^âţi com ^«îa)le,^tt^u& ispcietăti naţionaie, imtitvtiî
interes economic» pr@Ém $î m^nbru îb asociaţifc^^Siţti «au alte AreanisutH n«gHVAniftfnM||ţ^: 11
Unitatea
- denumirea şi adresa 1.1......

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

-

2- Calitatea d« m^ftbru I b o r g ^ ^ de conducere, administrare ÿ coHtrol ale sodââilybşr
ecoDomic,' j^lasociaţiilor sau
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1....... -

'S

fiu.

___ • .^£21'^'

3.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultaB^ ju r ^ c ă , consiUtantă şi
aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, ntsuidatelor sau demnitâţilor
bugetul de stat, local şi din fonduri e x tern ori încheiate o i societă^ comereMe cu
statul este acţionar majoritar/minoritar;_____________________________________
1

m

Instituţia
cmtraclaiila:
denumirea^
adresa

5.1 Boiefidatul de contract: numele,
prenumele/denumiiea^ adresa

Prooeduiaprin
caieafiDst
îtxxedin^
ccHTliactul

coittadului

Data
mdfâoii
ccxibactului

Duiata
conliactului

Valoaiea
totalăa
cuiti'dctuhn

Titular................. -

Sc^soţie.................

Fi ide de gradul ale titulamhi

Soaetăţicomaaai©^ Persoanafizică
autorizată^Asodaţii femiliaWCalânete
individuale, cahaneteasoaatp, soadă^
dvileprofesiaiale sausoaHM[i civile
piofeacxTalecu ragxmdae limitatacare
desfâşoatăprofesiade avocat'Organizaţii
n^uvanama ital^ Fundaţii/Asodaţii
Prin rude de gradul I 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 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

jl .

o

Q-A&I

î

Semnătura

