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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DeCLARAŢIE DE INTERESE I

I~ .
Nr•...•~..•..... ··· 1 ~ la I

Ziua .~. buna .•.•9 Allul... ..........•- -~_.-- ~- ._-----

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARAŢIE DE INTERESE

Suasemr'l8tulfSubsemnata .A!-:-~.~hSi+:tAW.l ;~~A~ , ~ ,
având functia de...~~~ ...S\}.~o.R la.M!\'~.MţJJ~,h~fl~W.i..~Y4~~:t\·.-:-..·~ S1lA
~ ..~9~ U~ CNP ...........................................• domiciliul .
................................. .., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declara~i, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la $Ocietătl comerda!e, companiUsocletâţl nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum ,1 membru tn asociatII, fundaţii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea NI'. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Detinută sociale sau de părţilor sociale
acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1 .... ..---

-----~------
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerclale, regiilor
autol)ome, companillor/socletitl naţionale, Instituţiilor de credit, grupurilor de Interes economic, ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficlllorDenumire si Adresă Detinută
2.1 .... --

----
3. Calitatea de membru in cadrul asociaţiilor profeslonale Iii/sau sindicale
3.1 .... ~\lL A<4t\-ţea\LOe ~IJ '~ÂNIA- -!f1UMA ~T. "WUCl..l~·\ .- ;\.-'WUI'{lli}

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retrlbuite sau neretribuite, deţinute
fn cadrul partidelor politice, functia deţinută ,i denumirea partidului politic
4.1 ....

--==-



·5~·Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi clvlle, obţinute sau aflate În derulate În timpul
exerciUrii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţllor publice finanţate de la· bugetul de stat, local şi din fonduri
exteme ori Închelate cu societiti comerciale cu capital de stat sau.unde statul este actionar majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, prenumele/denumirea contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa încredinţat
contractul

Titularul -- /'

....... /
Sot/sotie /
...... /
Rude de gradul I .'} ale /titularului
....... /'

/
Soceta~ comerciale / :/Persoană fizică autorizatăI

/Asociaţii familiate! Cabinete
individuale, cabinete ..
associate, societăţi civile

/profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care

~

desfăşoară profesia de
avocat / Or9aniza~i
negwernamentalel FundaţiV ~
Asociaţii "2)

'1) Prin rude de gradul I se inţelege parinţi pe linie ascendentlj şi copii pe linie descendent/}
"2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefICiarului de contract unde, prin calitatea deţinuta, titularul,
soţul/soţia şi rudele de graduf I obţin contracte, aşa cum sunt definite fa pct. 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru Înexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate_

Data completării:
W, 10. tora

2

Semnătura:


