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. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLt~E_DE INTERESE
Nr .!........ %\ro .
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Qtd)f?JiHc- C~lJljA!4--Subsemnatul/Subsemnata i()_w;..[· .. ~ J. '7/(jf0'/~'" ..·Ul·,..,.....·
având functia de .. M.t1Jf>'tJ,!d!-. la.!J.!F07)ft':!QIv1(!~/.'$ ..Lj.r::/y'7C1t.
' ' '0' ,CNP /., ..~ , domiciliul·····

i
..' I

... &v.OJ~ , cunoscand prevederile art. 292 din Codu pena
privind falsul În declaraţ(i. declar pe propria răspundere:

...._----_._.-- ...._. __ ...

._-===."_ ....---- ... ,,--'--..1

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 ar anizatii ne uvernamentale

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă De.!i"n:ută_

==
3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesion'aleşi/sau sindicale

, 3.1

1'1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale. companii/societăţi naţionale. instituţii de credit. grupuri deI ;el"" ,"ooom;" O"'"m şi m,m'm ;a "";'ţi;, ro"d,ţi;_"~",,Of' '";"l'~",'""m,m,ot_'_~~_-------- _1

u 't t C I't t Nr. de părti Valoarea totală a

D
.nl a .eAa

d
_ Dati.a et~ sociale sau 'de părtilor sociale

enumlre ŞI resa e mu a t· . '/' t"1. ac luni ŞI sau a ac luni or~c~~.-'----o ---- --~..."""_.:-.',"";"'.,",-"--".:'".....:.-'"';:-,.-~-~ ...~-~~~~~~~;.~:;;~~:~:.1
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4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, detinute
În cadrul partidelor olitice, functia detinută şi denumirea artidului olitic '
4.1. -----------.
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Socetăţi comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociatii familiale/ Cabinete
individ~ale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care

I
desfăşoară profesia de
3Vocat / Org,!nizaţii . .

lneguvern.amentale/ Fundaţii!
_Asociatii 2)

------------,---.- ..-_-..-~-u-,-,,-,v-'-"-d-u-a:-e:-m=n~lt~a~ţ~il~o~r-p~u-'b~l~ic~e~fi~n~~~n~ţ~a?te~''~d~'e:-~1a7":b~~~~~-e~t~u-~I-~d~~~'~';~t'a~-t~,'~';~o-~C~;~'I:_ş~'i~'d~-i~~~"f~O~"n~d~'-

Iexterne ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde stat..':!~~.!.e_~cJio_,:a!_rr:~1.()~i!~rLfl1.i.r~()~!
• 5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia ProceduraŢTiPUI ~ata Durata I Valoarea

numele,prenumele/denumirea contractantă: prin care a contractului incheierii contractului totală
II şi adresa . I denumirea şi fost '. contractului I contractull

adresa incredintat

bituiarLil.----- contract~1 ---- ----1-·---·--·-··-1-···--- .-

I
1.. --------
I§·()ysotie

1--..---------
l'Rude de gradul I ale
.!~tularului

:') Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendenta .şi.copii pe linie descendentă
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa b'eneiiciariJ/iJi de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

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

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

Data completării: Semnătura:
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