
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARAŢIE DE INTERESE ) , . \ "-

SubsemnatpVŞ,uQ.s~rn.na~ CoVLb!tf{)#o/L.r.l) e§!lJ~;r,'. ~t~~~~d~~'~ ... ,Ia~1M6JJ(;~/CJ>UG CetL~;lJ,4!.j)/~CfIr Cuuutţ
iql' l' CNP ,domiciliul ....

" cunoscând prevederile art 292 din Codul penal
privind falsul În declaralli, declar pe propria răspundere.

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
Denumire şi Adresă

1.1.

Calitatea
Deţinută

Nr, de părţi
sociale sau de

actiuni

Valoarea tota Iă a
părtilor sociale,

şi/sau a actiunilor

-- ._-_. ---- ------

Valoarea be~efi~~I~~~_~,~_~~~-1
I'--'----~~-=~-~~=~~-~~'--..----1

2.1

l' 2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
: autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale

asociatii lor sau funda iilor ori ale altor or anizatii ne uvernamentale ~__ " .~ ,,~,_~,_,
Unitatea Calitatea

Denumire şi Adresă Detinută

l---

I------~----
14, Calitatea de membru În organele de conducere, administrare ŞI control, retrlbuite sau neretribuite, deţinuteI~","O'"'p,rtld,'o, eol,"", f~",ţl' d,,,,,,, ~ - _ __ : _

i -------- ===---------------r--------- -------- --------
I
,---------------------------------------- - --~-------- .. - _i



!
-------- 1
_._----\

I

----~--

Sot/sotie

Socetaţl comerclale I
Persoana fizica autorizatai
AsociaţII famllialel Cabinete
mdlvlduale, cabinete
assoclate, societaţi clvlle
profeslonale sau soc,eta\,
clvile profesionale cu
raspundere limitata care
desfăşoară profesia de
avocati Organizaţii
neguvernamentalel Fundatill
Asociatii '2) ,

, 5. COl1t~iicte.in-clUs~e cele de asiSlen~-Juridică, consultanţă şi civile, obţir1Ute s-a~-afJa-tein derulare În timpul'
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri

_ externe on Închelate clJ socletăt, comerclale cu ca Itai de stat sau unde statul es~l!.actionar ma ontar/mln0r:!tar I
5 1 Beneficiarul de conrractllnstltutla ,Procedura Tipul Data I Durata Valoarea I

' numele prenumele/denumlrea II COo''''',o", : 0"'0 "'" cool"""'", 'OChe,,,,,] cool'",",", 10'''. ,
, ŞIadresa denumirea ŞI fost I contractuluI contractuluI

I adresa I incredm\at I
______ --__ '1 I c;ontractlJl -.- I --. __ ~

Titularul '
f---- ! __ -+-- ---- I ~ ----1

-----: --+-----1---- --+ - ·---=-1
I

, Rude-c;e--grad-~I-I~- aJe1----- -
, tltularulUi . Ir·----------~--

:" Prin rude de gradul I se Înţelege părinţI 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 pct 5.

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

Data completării:

[}p, 10, c2nl<?
Semnătura:

2


