DECLARAŢIE DE INTERE

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C .C.J
a R .U .D N r . .......
Ziua

J .k

Luna

Anul

Subsemnatul, Ţundrea Valentin Cristian având funcţia de consilier juridic la Parchetul de oe lansă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie CNP
cu domiciliul_Timişoara,
jud. Timiş, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe
proprie răspundere:
ion ar Iu socictăţi
în a so c la ţiii

Unitatea
- denumirea şi adresa

:iiii/societâţi n aţio n ale , in stitu ţii d e c rc d jt,,g ru p u ri dc
I ţi i sau ah o o rg a n i/a ţii n c g u ie rn a m e n ta le ;
______
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor

1.1

,‘m bru în organ ele d e conducer^, ad m in istrare ^i co n iro l a le ^ ocictă|i|or euQ icrciale, aic!
*aic«com paniilur/socîctâţilor niiţionale. a le,in stitu ţiilo r d e crcd iî, ale*griipurllor dc'Interes
îa^iilor sau fu n d a ţiilo r ori ale alto r o r g a n i/a |ii neguv erna nicn ta Ic:
**

Unitatea
- denumirea şi adresa - ______

_
Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1

3.1...... Asociaţia personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
„ Pro Justitia”.

Fiî în o rg an ele â o conduc
tid c lo r politice^ fu n c ţia deţi

rib u itc sau. p ercirih u ite.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţOlor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
jmuimele/denumirea şa adresa

Instituţia
conliactaniă;
daiumireaşi
adresa

Ptoceduraprin
careafost
îro e d in ^
ooiiliaciul

Tipul
caitractului

Data
mdieiaii
contiactului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular...................
—

-

-

--■

- -

Soţk)ţie...................

Rude de gtadul P ale titularului

Soae% comerciale^ Posoana fizică
autoriTaiă'A^ciaţiifemiMe^ Cabinete
individiiale,catândeasociate, so aeî^
civile pofesicnale ,saii sodetaţi dvile
poiesicHiale cu lă^xindae lirnitată cate
desfaşoaiăprofeaa de avocat^ Organizaţii
n^uvemamaitab'Fundaţii/Asociaţi^^

—

Prin rude de gradul / 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
.14.06.2016............

Semnătura

