PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J,
S.R.U.D. Nr.

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
CNP

Grefier

la
, domiciliul

D APONTE M A R IA
^
, având funcţia
Parchetul de pe lângă ¡nalta Curte de Casaţie şi
Justiţie
,
Bucureşti,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar U 'uivictfttî utiuicrcw k, ciimp ah)b%wStilţi nafUmiik , inMituţH dt viMlit, g ru p u ri dtf
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. ( alitjitiru d« m cm liru ia iH^anish: dc ciinduccre, \Mlmwiiitrttrfr »i ccmtriil a k micki&tilnr comcrrialt*. alr
rcijiilor autimomc. aU- rompuniîS<ir/M>eîet&ţilni* nn\lM ÿthy a lr tnrtitPtnIor dtr c rrd ii, a lr i>rupuril«r d e ivlm -s
VC»fl!*llliv.-Wlt' »WţtfiyHtmr TOII fiin^ţiîlllfiy
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1.......
11 M t> tn ~>1 ^ — 1 ■ a

▲

I a

3.1......

4.1.......

5. f ontraclv. invlusiv cek* ik* a sh te n fi jurJkHieA. onnsiiittfuţâ ţi civîW. ntiţinurc sau aflutc în dcrulun* în iini|iul
v w rc iiă n i funi'|iilnr. m andatelor sau ricmnitAţilvr pubtk'C finan(a1v Uc U bui>ctiil di: stal. Iiical >i din fciuduri
1 iiiTiii* uri înclieiaie cu Micietftţi cum«roialc vu capilal dc stat sau u n d r stalul cnIv ac|ifinar
niH loiiiar m ln o iitai:

5.1 Benefioaaildecciilrdctnun^e,
premmdoyenumiiea şâadresa

bstituţia
coi^HcMă:
denumirea şi
adrcsa

Rocediirafiin
cateafost
moedinţat
cailia^tul

ocntractuKu

Data
b iid a ii
cuciiiactului

Durata
couUactulm

Valoarea
totaiăa
ccntractuhi

Titular

Sot/sotie

Rude de gradul I aletitulaiului

Sodetaţi ccrnaciale^Persoana fizică
autorizată Asodaţii&TuMe^ Cabinete
individuale, cabinete asodate, sodeiăţi
civile piofesimale sai 1 scxâetali civile
pix)&acinale cu lăspundoe limitatăcaie
desiaşoataprofesiade avocat/Ot]^nizaţu
n^uvanamentale^ FundatiV Asodati?

*’ 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.

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

Data completării
27.05.2016

Semnătura

