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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BucuREşTI

DECLARATIE DE INTERESE,

§.ubse1'1'în'ăluI/Subsemnata '" ~.'?~~ M."!.o..':.f!. . ::-:. ~.'."!!i:~>~ ,
având ~~~~R1'".~:~ , la ~~.~~~ .. , ..H~!'?~.f?:tf.~f:'~ ..1.P!?J~~ #1 .
..', 'i?, .., , CNP , , domiciliul .
........ 4..ţ.Y.~.-:-:NfWQ~ , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat, sau' actioriar.'la<sdcietăţi, comerciitlel' com'Ra'nii/societătiHiationall~;'iristitutii"(le"I:redit;" gruRuri kde
.' '." - ,-.', "·1"' ~_" ,-;. ..•--,, ,.~.. """ ,p t·~ ._il- ,,,,,,-- t"L._'n:-.. "'.. 'f" -'~~r.- ..•....:••• " -(1. JO"f _ , .•• - ';-'.- ~ ...••

intereş ~l:Onomle;; ,precli m.Şi;!T1~!1Jpr,l!.m~~ş"Q.cl~ţi.i,fu.!iţj~ţi1.ş~t) .•~lt~..Qig~ni~aţiLri~g!J"'yEH:'1Jii ITI,E!ntCile;

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Deţinută sociale sau de părţilor sociale
actiuni şi/sau a actiunilor
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2..Calitatea de,.rne~~ru, În,prg,!n~le.~~.~~Ij~lJ.~,ei'l\a~~li1~~"t[~~;~!',~c?,ntr~1:al~.so7ietăţ!lor. corri~r.ciale,~egi~o!
autonome,~ companlllor!soc,l~taţ!. n~ţloJ1al~,~~I_nst!tuţll!o~;,Ae:~~~d.J!,gl]lpurllor •.de_•.Jnt~res •..ec_o.ll9mlj:,"al~
asociatiilor sau fundatiilor'orj alealtor orga'nizatii'neguvernarrientale

Unitatea ,Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2,1", , - . .. -.. .. -- -- -- --.
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3. Calitatea de membru În câdrul asociatiilor profesionale şi/sâu'sindicale
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4. Calit~tea de '!Iembr~ ÎI" org~'.lele:qfSc;>.~d4,c:::e~~,:ad~tl),i~tr~re~ş,i.f~Q.l}t~61;.;r~tri!>uitE!s!!.u,''''~reJ.!'ibuJ!~;'deţinÎJt~
În cadrul partidelor politice, functia,detinut'ă'şi'denumirea partidului politic
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5, Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau afla te În derulare În timpul
exe,rcitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice flnanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
extt!rne ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritarlminoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, pren umele/den umirea contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa încredinţat
contractul

Titularul
.......

Sot/sotie
o •• ".

Rude de gradul I '1 ale
titularului -
0.0 •••• --

Socetăţi comerciale I
~Persoană fizică autorizatăI -'Asociaţii familialel Cabinete --------

_-_o
individuale, cabinete --
associate, societăţi civile ------ ----profesionale sau societăţi
civile profesionale cu

/~răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat I Organizaţii
neguvernamentalel Fundatiil
Asociatii '2) ,

'1) Prin rude de gradul I se Întelege părinti 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 c,um sunt definite la pct. 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
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