PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J.
S.R.U.D, Nr.
D E C L A R A Ţ I E D E I N T E R E S ¿ '^ ^

J r è è ....................
Anul

Subsem nata C reţu M ihaela A delina, având funcţia de personal de specialitate ju rid ică asim ilat
m agistaţilor la Parchetul de pe lângă înalta C urte de C asaţie şi Justiţie, C.N .P
, dom iciliat
în Ilfov, cunoscând prevederile art. 326 C.p. privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere:

1. Asociat sau acţiciiiair 1h socii'isili tfimiciCMlt*, cunipuiiii siKii'Uli iMUuiiaii'. in-liliiţii (Ic c ]ti]iI. t;ni|iuri
interes ccononiic, precum ţi iiicmhru îii M\nci.itiK hiiuhilii sau aliv i>ru.iiii/.<ţii HfUincrmiintfnMif:
V aloarea totală
Nr. de părţi
U nitatea
a părţilor sociale
C alitatea deţinută
sociale sau
- denum irea şi adresa şi/sau a
de acţiuni
acţiunilor
1.1.......

re g iilo r a u to n o m e , a le coni|i.iniil(n MK-ictaiiloi n j |in n 'ik ‘, .ili- in siiiu tiilo r d c c ie J i i. .ik* UMJ|>urilur
intere*} ecuiM>mir, a lo a»ini»¡afi¡|or s a u fu iid iitiiliir m i idi* ^ilin r ni'i;siiii/H iii ni‘(>ii\i>ri

U nitatea
- denum irea şi adresa -

Calitatea deţinută

V aloarea beneficiilor

2 .1 ........

3.1
A sociaţia profesională a personalului de specialitate juridică asim ilat judecătorilor şi procurorilor „Pro Justiţia'

4. Calitatea dc membru în organele dc couduccre, adminiMi.irv şi control, ritriliuiii* sun uercirihuit

5. ('onrraete. inclusiv cele de asistenţa juridica, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în
limpul exercitării funcţiilor, mandatelor hau demnităţilor publice iinanţaie dc la bu«ctul de ^lat. local şi
din fonduri externe ori încheiale cu societăţi cnmerciale cu capital de .slut sau unde slalul este acţionar
majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiaml de contract numele,
instituţia
F Procedura prin I
TÎpui
^
^ Durata I Valoarea
ptenumele^daiumiieaşi adresa______
oxitractotă:
careafiit
contractului
bcheiaii
oxTtrac^lui
tofâlăa

daiumireaşi
adresa

m ed in ţat
contractul

contractului

contractul
ui

Titular.....................

Soţ'soţie.....................

Rude de gradul l '’aletitulanalui

Sociefâţi comerciale^ Pet^oană fizică
autorizată'Asociaţii ikniliale'Cabinete
individuale, cabinete asociate, societă^
civile profesionale sau socidâţi dvile
profesionale cu râspundere limitafăcare
desfâşoară profesia de avocat/ OfganÎTaţi i
n^uvemamenlal©' Fundaţii/ Asociaţii^^

Prin rude de gradul / s e înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara num ele, denum irea 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.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incom plet al datelor m enţionate.

Data com pletării,

15.06.2016
--S«|nnătura,

