DECLARAŢIE DE INTEÏ
Subsemnatul/Subsemnata,
de GREFIER
CNP

, având funcţia

TRAISTARU ANCUTA LOUISE
la PARCHETUL Î.C.C.J
, domiciliul

, BUCUREŞTI
5

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societati comerciale, companil/societati nationale, institutii de credit, grupuri d
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Valoarea totala a
Nr. de parti
Unitatea
pârtilor sociale
Calitatea detinuta
sociale sau
- denumirea si adresa si/sau a actiuniloi
de acţiuni
1.1 --------------------- ------ ------ --------- -------- ------

2. Calitatea de membru în organele de conducere, i»dministrare si control ale societat lor comerciale, al
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationlale, ale institutUior de credit, ale gi'upurilor de intert
economic, ale asociaţiilor sau fundatUlor ori ale altor organlüsatii negiiyeniainentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea detinuta
- denumirea si adresa 2 1
------------- ----- - .......- - - ---------- -------------

3. Calitatea dc membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1

4. Calitatea dc membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau nerctrlbuiti
I dctinutc In cadrul partidelor politice, funcţia deţinuta si denumirea partidului politic____________________
4.1

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

5. Contracte, inclusiv cele dc asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate în derulare în timpi
cxercitarii funcţiilor, mandatelor sau dcmnitatilor publice finantatc de la bugetul dc stat, local si din fondu i
externe ori încheiate cu socictati comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţiona
majoritar/minoritar:________
5.1 Boiefidatiddeomliactnumde,
Instituţia
Ptoceduraptin
Tipul
Valoarea
Data
Durata
1

prenumde^denumirea si adresa

oonlractanta;
denumirea si
adresa

careafost
mcredintat

ccstTtnactului

îndiderü
ocxittactiiui

ocaitracliiui

totalaa
oœlractulu

ccrtactul

Titular

Sot/sotie

Rude de gradul r ale titulaiuhi

Sodetati ocsnauale^ Pasoana fizica
autorizata/ Asodatii Ikniliale' Cabinete
individuale, cabinete asodate, sodetati
dvile psolesionale sau sodetati dvile
p»feaonale cu
limitatacare
desfesoara profesia de avocal/ Q^piizatii
n^uvemamoitale/ Fundaţii/Asodatii^*
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia si rudele de gradul I obţin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5.

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

Data completării
26.05.2016

Semn^tyra

