PARCHETUL DE PE L Â ^ A I.C.C.J.
S.R.U.D. Nr. ....... . . . . . . . . . . . .
Ziua . ] . £ Luna ..9.9.. Anul .á?J.y
DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
GREFIER
CNP

STERE CAM ELIA-ROXANA
la PÎCCJ
, domiciliul

BUCUREŞTI

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Vmicuii sju acţio n ai lii suvielali v u m cm u lv , ci>iii[' .iniiNiiciftaU nation. tle. iiu»liiufii dl c m tii. K iu p u ii d l
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni
___ -------- -------

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

1.1.......

Valoarea totală a
părţilor sociale
„„şiisatha-acţiunilor

____' -----

2. (»litHtLM ilv miTfiilHii in orisdiiiric dv ironiliivire. sidniinistraii* >i coiit iid sile h iirîrtat iliir n im c iriu l« , jJ i
rrK Îilor aiiitontini«*. »Ik Ci»ni|iuniiloi<MicioiAtilor nation uU'. ak* in^tiiH(iilur ik ' crudif. ikW |*i'u p u iiiu r (ic inU-n>s
Ci'iiiionik. siltt am i'iatiilfir s:iu fu^mibilulur *iriBliiîJllltiii
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea benfifÎGiilor
- denum irea şi adresa 2 .1 ........
__ ___

■---------

3.1.......

4. CuliiHtL-H di' nii'iubrii iu or}!aiieU‘ <lu c u u ilu a 'rr, Hiliniii»\tr:irv
.__

cnvtinit, rcinl>uitv sau uertftnbiiiic.
--------

----------------------------------

^
< oninii'U*. iii4.'lusi\ I'ck' lU* asisu>ni:i
aui^utcun^jl >i i-i\ik'. ubiinuti* s:iu a lla k in d i'ru la iv in linipul
i 'u i i 'i i a i i i lunctiiliir, mandM itlm suii fliiiinilutiliii p u b lics tiiiun(:iu‘ dv Iu buf>&rul dv stui. loi'»| >i dni b m d u ii
I'lifM ii' III! HU'litiiiii- i'u Mirii‘i.i|i oimiM’ciiilr n i cupitui dv \tu i «^uii unde sn ilu l vMi iu'|ifiiiar
5.1 Beneficianilde contract: numde,

Instituţia

Proceduraprin

Tipul

I>ata

EXffata

Valoarea

prenumeletoumireaşi adresa

contiafianlâ:
denumirea şi
adresa

careafost
încredin^
contiBCtul

contractului

contractului

încheierii
contractului

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

totalăa
contractului

'

Soţ^so^................

Rude de gradul l^aletitulanilui

Societăi comerciale/Pasoană fizică
autorizată^Asociaţi &niliale^ Cabinete
individuale, cabinete asociate, sociefâ^/^
civile profesionale sau sociel^^vile
profesionale cu raspund^^ffirulală care
desfăşoară ptofei£td^ocat/0!^i7aţi!
n^jjvemaoKi^le^ Fundaţii/ AsociaţiP^
Prin rude de gradul I se 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 gradu! 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
15.06.2016

Semivătura

