PftSCKETULOE PE LÂNGĂ Î.C .C .J.
3.R.IJ.0. Nr. . . M . . . .....................y.....

! Ziua

Luna

91

. . ^ . Anul

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnata, FUNIERU ELENA, având funcţia de CONSILIER la PARCHETUL DE PE
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DEPARTAMENTUL ECONOMICO - FINANCIAR ŞI
ADMINISTRATIV-SERVICIU FINANCIAR, SALARIZARE, CONTABILITATE ŞI ANGAJAMENTE
BUGETARE, CNP :
, domiciliată în str.
BUCUREŞTI,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere:

t. As«ei«t MU acţionar la societă^
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

SIF Muntenia

Acţionar

975

97,5

1.1...

2. Ciriitatea de meiubru In or{|anele de co
ale recilor autonome, ale compan
de iatorc» ecmaomic, ale asociaţiilor mw
Unitatea
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1...

Nu este cazul

3. Caiftatea de membru în cadrul
3.1...
Nu este cazul

4. CaUtatea dc membru in onsaaele de coaducercf «4mifllstn»re
d e tla ^ t e t » d r t t l p a r t i d d w p » W i c f e t a f t ^ e ţ f a i d i i > ^ t t 4 â i i |^ ^
4.1...
Nu este cazul

control, retrM te s«« «c|!«irM te,|
^

^

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică^ cvoniUaati jnridicft« eonsnltanţă şi civile, obţinute ori
aflate fn derulare in timpul cxercitărS fencţianr, mandatelor wu demnjtftlilor publice finanţate de la
bugetul de stat, local «i din funduri exterae ori hieheiate cu societăţi eomerdaie eu capital de stat sau
unde statul este acţionar majoritar/minoritar
5.1 BaieficianJde ccrtactnumde,
pmjmek/denumirea şi adresa

Institui
conliactaniădaiumirea şi adresa

Ptocedutaprin
careafost
coTlractLil

Tipul
cxîîliactului

Data
mdieierii
cmtiactului

Dutala
cOTbactului

Valoarea
totalăa

OOTÉactului

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

Nu este cazul
Soţ'so^e............

Nu este cazul
Rude de gtadd 1 alelitulanâri

Nu este cazul
S(xàeiâ^œmaciale/Peisoanafizkà
aulDrizaiă/Ascxaaţii femiliafc/
Cabinete individuale, cabinete
asodate, soddă^dvilefîDfeâaiale
sau societăţidvile pofeaoiale cu
răspundere limitată care desfâşoaiă
pofesiade avocat/ Q]^nizaţii
n^liwemamentale/Funda^
Asodaţii^^

Nu este cazul

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
27.05.2016

Semnătura

