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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARAŢIE DE INTERESE

:;ubSE!ml·latlil/~ubse.0l1l~ 6t.ef.w. /TItIt/f"14.: ..;fIJ.f.!.:rl!/1I. 4 , .
având funcţia de ... f?!..f~&.f. ....., la.. PI.1., /!.? -:.. 4(1.(:(/.7?~A-.. .t.d.7. Â.'t'{rJ !.'/.c)

.......... .. CNP .'., domiciliul .
............... cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

privind f31~;1I1 În declaraţii. declar pe propria răspundere:

1. Asodat sau act;ionar la,·societăţi comerciale,' cOl)lpa",ii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de ;
interes €,conomic, precum şi' membru in"asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: I

-
Valoarea totală a I

I Unitatea Calitatea Nr. de părţi

Der.umire· şi Adresă Deţinută
sociale sau de părţilor sociale

~

actiuni şi/sau a actiunilor
.'
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2. Calitataa de me bru În organele d';l conducere; administrare, şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociatiilor sa.ufundatiilor. pri aletaltoriorganizatii"neguvernamentale

I Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire, şi Adresă Detinută
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3. Calitat'~a de membru În cadrul asocfatiilor profesionale şi/sau sindicale
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4. Calitataa de membru În organele dn conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
I În cad r~U~a:;:tide:!.~~lliticll-o funcţia de~l_ta_'~ş_i_d_en_u_m~ir_e_a~p_a_rt_i_d_u_lu_i~p_o_li_ti_c ~
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I 5, Contracte, inGlusivl~ cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
! exercitării funcţiilor, ll1and~telor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri

externe ori Încheiate cu societăti cOIl1p.rcialecu ca itai de stat sau unde statul este actio ar ma'oritar/minoritar ,
5,1 8e/,eflcla'ul cecc>ntract: Inst luţia 'Procedura I Tipul Data Durata Valoarea
numel;:,prenume"8/denurnirea contract.3nt~J:I prin care a contractului Încheierii contractului totală a
ŞIadre~2 denJmir',a şi fost contractului contractului

adresa ' Încredinţat
contractul

~Tltuiarul I

:SOV'OTIe:======ţ===
I Rude de gradul 1) ale I
I titularului I

I
I SOC81ătl:omerclale I

I Persoa~ă fizică autorizată/

I Asociatii farniliale/ Cabinete
Individuale, cabir,ete

I associate societăti civile
I profesior,ale sau s'ociet3ţi
, civile profasio<lalt?Cel

I
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de

I

avocat / Organizaţii
neguverr~amentale/Fundaţii/

I Asociatii 21

:') Prin rude d,?gt3du/ I se Înţelege piirinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
2) Se vor decla,'8 iJumele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin comracte, aşa cum sunt definite la pc/. 5,

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

Data completării:

:2~ 10, d-O10

Î

Semnătura:


