
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE

Nr.•j~..6ţ:. ~
Ziua b~una (.Q Anul... lJ:l'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

~o;i79 GftfuI
Subsemnatul/Subsem~ ,iit 2l;······]; 'i'.i=·c·n~~···'4~~:~'-r;;iiifJ"~~tii;{i(of; . 'fj" '(),(J/J/l~';-.,j!\Lând functia de .. Str. 1'" , la J. .

_ .. Sf~v.t'Utrc..n1~1'1.~?.{.fe({.7{~ilJ,'tiNP .' , domiciliul .
.............................................................. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

11.

---

Unitatea
Denumire şi Adresă

Galitatea
Deţinută

Nr. de părţi T Valoarea totală a
sociale sau de ~ărţilor sOCi.ale

actiuni şi/sau..a_~~El!~ilor __
- __ o •• 0 • '

--

Valoarea beneficiilor

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 fundatiilor ori ale altor or~anizatii ne~uvernamentale

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă Detin·ută

2.1.

3.- GaHtate-ade membru în cadru! asociatiiler profesion'ale şi/sau sindicale
3.1.

0..O(j-G/L{L-- C-ON 'H (i&<-f WA.: 'ii..rf!ii7 C?-I
IJ

4. Calitatea de membru În organele de conducere, ad.ministrare şi control, retribuite sau neretribuite, detinute
În cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic '
41.



I p. \"Ulllrdc.;lt::, 111C:IU~IV \..t:JIl;:; uC" Q~'..:J"II;:;II~U ) ••..•••••..•.•"" ••.•, ••••...,•••.••••.•, •.•.•••~•.••Y' •...•.•... , _~ _~- ........•..••.•.....•~~ -_._._.- 1"-

, exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
~externe ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde sta_~I_~~.!.e_alj!o_~~.r:_m.aJ~~it~r/m_i~.()~i~ar
; 5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul -rData 1Durata I Valoarea
i numele,prenumele/denumirea contractantă:. prin care a contractului I ÎncheierII . 1 contractuluI i totală a
I ŞIadresa denumirea ŞI fost contractuluI I I contractuluI
! adresa incredintat ! ,
I '
I ------------------l contractul ~_._' , ;I 'TrtUlarul ~ i I I ---'-Ţ--- ---------,.-,.--------- .-,i- - I I - i ! , o ---r---- ---
i- s?l~?E8~=_=_=_=~=_=_=_=_:t------:::-----=--------ţ :=1~=::::.f:::.::~::::::f -::::"..::-::r:~-~~::- i

i R", ,,-·g""'""~,·,j~--··-t··----r---------1---------- ~-------------1-·---- --!
:~--rarul~------_t-' -------·i---t-----·I-·~-----.--- --------oi
1--socetă!.1comerc/ale / - --- ------~r------t---- ---.-----------...------I

I Persoană fizică autorizatăI I !
: ASOCiatiifamilialel Cabinete I II

; Individuale, cabinete I '
, associate, socletătl civlle I '1', I

profesionale sau societăti
clvile profesionale cu ' I il
răspundere limitată care I
desfăşoară profesia de II I

I avocat / OrganizaţII Iii
l_~~~~~a~~in,~)menlalel~und::J .L L l 'J.. J. _

:') Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiaruluI de contract unde. prin calitatea deţ/IJută. titu/arul.

soţul/soţia ŞI rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defimte la pc! 5.

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

Data completării:

,~J;/o,2cJ4J'
Semnătura:


