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P:,IMA,~IA M!n;JlC1PIULUIBUCUREŞTI

DeCLARAŢIE D!'f.INTERESE

Nr.....Ă..~ ). 1= '
z~~~:.:~8:,(l.."n,'..J..".....AllUI. ..... ~ 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE, . .

r t : : ; :

-tfN.or2c"1 ("1/,ea.rr . . ' , .Subsemnatul/Subsemnata :7i , '" , ,
, d f t' d ;AI rÎlcr-'7'J\12 I '-rf'1k .: : . .avan unc, la e /JV ..J.tr:~d.r...:, ...,..,- , a ; .

..: ......................•......................... , CNP '.' , dombliul ' .t ..r, o:: <:::r-r> . ..... J.}.tl .•..••l(.;<~I./. , cunoscând prevederile art. 292 din' Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţil?nale,:.h'~tituţii C};e ,i:r~dit; grupuri de
interes ec(;>nomj~;:precum şi 1i·,'.:11!:rU in asociaţii, fundaţii sau alte organizaţiineguvet!'!il1J~nt~~: .

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Deţinută sociale sau de :părţilor sociale
actiuni şi/sau a actiunilor

1.1.. ..

----_.- .

2. Calitatea de membru i~lorg~i;eit) -CI" conducere, administrare şi control ale soc.ietăţilor, l:.9m;erd,iale,'regiilor
. • .' . ..~ .'." _, - .-, • ~_. "'''1''.. .' ,.., ".', • t

autonome,.companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, :grupuril~r. .~de',Jl)tEire:s~:e!,:,?n_o!T!IC;.ale
asociatiilor sau' fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale . .

Unilatea Calitatea Valoarea benidiciilorDenumire şi Adresă Detinută ;

2.1.. .. :

I :

;

;

,
3. Calitatea de membru in ~il_drlli<ls9ci-'i\!.ilor profesionale şi/şau sindicale ;

3.1.... :
;
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;;';(1j1J j C4-I i-CJ?,u)'1 ._ ]"'--------_. __ .

4. Calitatea de membru În or9~llele de conducere, administrare şi control,- retribuite.sa.4. ..rje~etr,ibui,t~dleţinute
În ca.drul oartidelor poiitice, functia detinută şi denumirea partidului politic . ' . .
4 1.. .. ,

. ,.
,

. ,



5. Contracte, inclusiv\: ~"-i~ eie :,:;;:,C;l13 juridică, consultantă şi civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul
exercitării funcţiilor, mrtlldatclor sau (:emnităţilor publice finanţate de la'bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate CII_ ~;ocic~!i comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de cc,nl:iJd] Instituţia Procedura Tipul Data Durata j : ,Valoarea
numele,prenumele/dellumirea I contraclantă: prin care a contractului încheierii contraciului: totală a
şi adresa i r!'"nLllnirea şi fost contractului' contractului

adresa incredinţat '
contractul

Titularul

SoUsotie- .

I
I_I-

I

.-
::!~ .Rude de gradul I

titularului

Socetăţi comerciale I
Persoană fizică autoriLal51
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat I Organizaţii I
neguvernamentale/ FLln'~tl;! I
Asociatii '2) i

-'- - ----------'

:1) Prin rude de gradul I se înţelege pJrinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
2) 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 pc!. 5.

Prezenta dec''1r,'J\ie con::;tit,Jie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul inc('ll.jo;·t " ,Jli.lor menţionate.

Data cOlllpiatării: rJ3N. 00/0 Semnătura:


