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DECLARATIE DE INTERESE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

_ 'Su~/SUbsemnata ·jQVd ../~'O'(2/(i/;::/.. .
având funcţia de !.7lC(IJ/. ;re?t9 "'0 la 1)-1.,;'")/. :-:'p'/~/3..................... .

••••• •••••• ••• ••• ••• ••• •••••••• ••• " •••••••••••••• 0 CNP ' , domiciliul .
::)!P-, ..S/()II.J.~.f?0l'?J .. b!.."1-.2<.~.0f..'??~. ~fr?o:o6cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

-------- .. -- --- -- I

I
I

r1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de II interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: I

I Unitatea I Calitatea - N~.~ePărţ:;-"I--- va!'~;r-e-a-tot~Î~â---'1
I Denumire şi Adresă Detinutii socla :. sa~ e .p,a "or sOtClale I

, aCdunl şl.sau a ac luni ar ;I i1~_·------·-·--------------- ------~-------------.---:-.-.---o •••••• -- ------·1
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I -' I
2_ Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale SOCietăţilorcomerclale, regiIlor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or anizatii ne uvernamentale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor•. __.. .. l)enumire şi_Adresă___ Det!..n~~ă ._. .____ __.. _.__ . .
i 21.

-------- - ..- ..-- - .. "1---_ .._---=~.~=-~..._~~..-~-~~~~--.--
3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor rofesion-aieşi/sau sindicale . . ._. _ . _,1
3.1. -=---

1_._ -======== ~~:~.~.::_-~~~.-l
~. 1

-4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
in cadrul partidelor politice, funcţia detinută şi denumirea partidului politic . ./
4.1. . .
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,Rude de gradul I aleI__·~tularului

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţa JUridiCa, ConSultanţa ŞI clvile, oopnure sau anale In oerulare In UrTlflUI I
, exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fina'nţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri i
: externe ori incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar!
: 5 i' .Elene-ficiarCi-de--contract Ins-titutia----- "Procecju-ra-'T;p~i .... . . Data' I Dura'ta . I Valoarea I

I
Inumele.prenumele/denumirea contra~lantă: pfln care a contractului incheieril. contractuluI tolală a !
ŞI adresa denumlfea ŞI fost contractuluI , contractului I

adresa incredintat . I
I .
, contractul :I .. -- .. --.-.------.--- -- -----.--- _._- o ----.- ••••••••• -.-- •• - •••• - -... •• ,

I Titularul !,- ---- - -- --- ···1
I .
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I

,

I Socetăli comerciale I
Persoa~ă fizică autoriza tăII Asociaţii fami/ialel Cabinete

I individuale, cabinele

I associate, societăţi civile
profesionale sau societăti

IIcivile profesionate cu '
răspundere limitată careI desfăşoară profesia de .

I avo'cat I Organizaţii

I
neguvern.amentalel Fundaţii!
Asociatii 2/

." Prin rude de gradul/ se inţelege părinţi pe linie ascendenlă şi copii pe (inie descendentă
'21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contracl unde. prin calilalea deţinulă. lilu/arul.
soţul/soţia şi rudele de gradul/obţin conlracle, aşa cum sunl definile /a pct. 5.

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

Data completării:

/3.;v, :26(0
Semnătura:
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