PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C .C .J.

DECLARAŢIE DE INTERlSfeU J . Hr.
Ziua

^

9:L Luna ■ ? £ - A n u l ^ f f

Subsem nata PÂ U NESC U N IC U LIN A M IH AELA, având funcţia de G R E FIER la Parchetul de pe
lângă în alta C urte de C asaţie şi Justiţie - Serviciul de îndrum are şi control, CNF

dom iciliul

C raiova,
judeţul D olj, cunoscând prevederile art. 326 din
C odul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. A sociat sau acţionar la societăţi com erciale, cumpănii siicuL'iii naţiunalc. in^liiu^i de credit, {■nipuri t
iniercs cconom ic. precum ^i m em bru in sisiiiia|ii. tnndu|ii ^au alU orj*8ini/jiii nvi;u\crmimffniak*:
Nr. de părţi
V aloarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale
sau
părţilor sociale
- denum irea şi adresa
de acţiuni
şi/sau a acţiuniloi
1.1

2. C alitatea de m em bru în orcanele de conducere, adm inistrare şi conlrul »le sueietîtţilor com erciale, nl
rcţ;iîlor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de cied it, ale j-nipurilor de in ic n
cconom ic, ale asociaţiilor sau lundaţiilor ori ale altor organi/atii neguvcriiam entale;
U nitatea
Calitatea deţinută
V aloarea beneficiilor
denum irea şi adresa 2.1

3. (.'alitalea de m em bru în cadrul asocial
3 .1 .......-

4. ( alitalea de m em bru în orf>anele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretribuiti
Mjlitic

(.on tractc, inclusiv cele de a.sislenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau atla^
în derulare în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice llnanţate de la bugetul iJ
stal. local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de stal sau unde stalul esl
5.1 Beneficiarul de contract numele,
ptenumele^denumiiea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
careafost

T pil
coitractului

Diitii
încheierii

Durata
cmtiactului

Valoarea
totalăa

cmtiactulu

contractului

denumirea şi
adresa

îhaedin^
contiactui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

So^soţie..................

Rude de gradul ale titularului

Soaefâţi comeiciale^ pQSoana fizica
autorízala/Asodaţii feniliale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, sociefâţi
civile piofeamale sau sodefâ^ civile
profesicnale cu lă^xmdae limitată care
desfâşoară prufeaa de avocat/ Organizaţii
n^uvemamentale^ Fundaţii/ AsociaţiP^

Prin rude de gradul I sq înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, 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. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
ain capitalul social al societăţii, indiferent de m odul de dobândire a acţiunilor.

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

Data com pletării

S<*mnâ#ura

01.06,2016

Păunescii^ Niculina^VIihaela

