
...

-- __ o __ ._~_. __ ._~_.~ __ ."._

F'RI:>'1ĂRIAMut~IC1PIUlUI OUCUREŞTI

DECLnRATIE DE INTERESE
Nr !:f.$t

Ziua .DL...Lun~,~L.L:.:.;:AnUi~.t9..:I
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,
~-/./}-- 1/I 0-0 tCr /-L}-

~~~n.~Sf~.~~~i~.~:t~:~~~~.~~ ..~ ,:6~i~·.·::·<:.·:~:·~.::·:·..·:·:·..·~(~~..·..~?·:~'.:~o~tle·~·~··:::::::::.'
............................................................. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

j

1.';A.sociatsau 'aetion'aY'la :societăti{coi'n'erciale;:co'mpanii/societăti, iiati6riale,'io'stitiJtii de c'redit, 'grupuri de
',- '~."" ',,':.' '_~'._ o', •.•• ";<'<.",,':'-, ".~~." ••.;. v:·~:-~,~.·~.".~,•.•.•..; 1. _~~•.•• ~ ••••. ....;: ~ ••••'. ',.' ••. ~ .... ".;~ ••• , ", • '~-'.<"_'_ .:: • ~ .' .. ,_ . - •

i!lt.ere~ :~C<>'1o.mJc:.i~1?r~c~m.:.~L!11e,:IJIJ~~~,Jn:~s.Q,ţl~ţiij~.lIti !Jilţ! LS,a..ll:·att!U? Ig3 niz:~ţiI. !leg l!.\{e~n'.lme[lta le:

k Unitatea- Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Deţinută
sociale sau de părţilor sociale

actiuni şi/sau a actiunilor
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2. Calitatea,de meiTibru În·o'rgănere'·d~"conducer.e, :admin'istrare'.şi'..controi .âle~societătilor comerciale, regiilor

I
. '.:". :i,_?_·-._,,~&·, __•· •.,~ •. '.~~_t_· ..·-.· .•.• ··.;.··._,., ..,.. ', ',"

ru,ţo ~0?:l~~{,C9,1ll.P,'tJli i l~r{;;.~fi.:!ăl\,.;'~~ti~~aJ~~0~J.P;~.ţ1.~-Hţ,i!,\~B'~~;'l~J.~d],t,,::gr'uPlJ.ri.lor .(de. i.nteres econom ic,' ale
asoclatl,1 or sa u,Jundatlllpr,.o,rl.'ai e,:al.tqn~rganlzatll"n\lg uv.ern am~rita!e

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2.L. --- -

~~-
.....-----

3, Calitatea .de.membru În"caclr!J1'âsdCi<!tiil~'i~ptofesionale·şils'au,si.rîdic;·ale
3.1 ... ...........--- ::------ ------ ~
4, Cal ito:t~a:de,:.mem D.'ruî.n,<> [9a.ri~Ie~ge:c on'd,lJi:~r,e;:a'clI))inistra r,e'ş i'c O," tro 1;'!'litri ,b!iite ..sa Li :neretri bu ite, deţinute
•• ' 1l .~. c '_ •• \. o ~' __""-"~''.;,' •• JC_~~ .~-.;,.: , .•. ,~•• - : ~' __ 'J'""."".' ••..••..,.,:--I.;.;t>~--. •• ~::--- o" •••.•. i'~•._•.••...•_.'::-•.•

In"cad,ru I"p.artldelor. pol,tlce'~ functla:getl n'Ota'şi, d~.numr.r~a"p'ărt!d \lJ u,.politIC
4.1 ....
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Socetăţi comerciale /
Persoană fizică autorizată/ -'
Asociaţii famillale/ Cabinete /f
individuale, cabinete
associate, soci~tăli civile
profesionala sau s'ocietăţi };:/
civile profesionale cu
răspundere limitată care t/'
desfăşoară profe5ia de ~
avocat / Orgllnizatii /., ./
neguvornamentale/ Fundatii/ .
Asociatii '2) . '

5. Contracte, incluGive cele de asistenţă juridică. consultanţă şi civil'e, obţmute sau aflate În derulare În timpul!
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, loca! şi din fonduri!
externe ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar!
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura TipUÎ Data I Durat,," \/3loarc2 ....','
numele,prenumele/denumirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contrachJlui t:-,!alii :,
şi adresa denumirea şi fost I contractului cOi,tr,:ctulu: I

adresa Încredinţat I '

Titularul contractul -l J y-_~-=-j
!

Rude de gradul ale
titularului

SoUsotie

'1) Prin rude de gradu/I se intelege păr/nti pe Imie ascendentă şi copii pe linie descendcntd
'2) Se vor declara numele,' denumirea' şi a1resa benefici:;lIului de contract unde, prin calitateC!
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definile la pct. 5.

deţinută, titul;;n.:i

Prezenta declaraţie constituie act publjc şi răspund, potrivit legii pena!e, pentru inexactifatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării: Semnătura:
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