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PRIMĂRIA MUN1CIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

SubsemnatL(I/Subsemnata .1:-.\ ~'1,,' P'\'P\.Y ..A t " ; ,
având funcţia de .. \~.~?~~.!.t?~ , la ':'! ~~.\.~ ..~V~.i~.\,\~.~\ B~~~~.~?:\\ .
.. . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. ... . .. .. .. .. ... .• CNP , dom ici IiuI .
.............................................................. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

_privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspuh8ef~ :

1. Asociat sau acţionar la'socie'tăţi coinerciale, companii/societăţi naţionale, instifliţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Detinută sociale sau de părţilor sociale
, . .' actiuni şi/sau a actiunilor

1.1.. .. "' . ------ -
. r, (: ~.~ ":-j :J~.:)·~7~ ----~Il"'i:{~'~~ q----

~
2. Calitaţead~~'hWi)lptu'2Î.n;Q~g-a.i:l,EiJe.~;tl!l~c~fn:auc~r.e,.acl!:1iin:lsttan~,;şit:oiitrolale societăţi lor corMrcia le, reg ii10r
auto~9·~~,.~,;5~rrlBîijmf~;~§:siff~~ţ!}jt.~~liA~i!~·,..;j.~;~ţi~ql!!)~~~d.e..cre;~it, grupurilor de interes economic, ale
aso c lati Ilo r.:s.au:fun dati 119'.r.:Qn;alela Ito r:Qrg a(llzaţllţn eQ !lYcl1'rna meIl.tale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2.1 .... .' ,_':'';;~. ' . -----.::..:/. ';' .:

.;·ieu':; -
-

3. Calitatea de memb(u 'În cadrurasociâtiilor·llt6fe·sioiiiil~f!şi/sat.i siJidicale
3.1." .

",' -.
,

4. Calitatea de membni. În·brgahe'l~d.~;cMgp.(;e~~,JqwJ.tijs~ţI!J;re şi cOrJtrol, retribuitesau neretribuite, deţinute
În cad ru l'partide lor' j:>o'litice,funcfiâ peti~ uţă~:Şi'âe:lflj"mrr.~·âJb\rrtidl.iliJipolitic
4.1 ... ".
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. ---_ .._. ••__ ••~a ,,,,allf'"'' ut: la Dugetui de stat, local şi din fonduri,
externe ori Încheiate cu soeietăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar maioritarlminoritar
,51 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, pre numele/denu mirea contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa încredinţat
contractul

Titularul 7
. . . . . . . /<",

Sot/sotie
. ,-

;-,:.',:,;',:>;', - .. 7'~ " .;.'. ' ,-
"1-- --- I

/......
" ' , :

Rude de gradul I '1) ale 7titularului ./

.. - .... /
Socetăţi comerciale I

/
V

Persoană fizică autorizatăI
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile

/profesionale sau societăţi fi ii
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de /avocat I Organizaţii
neguvernamentalel Fundatiil
Asociatii '2) ,

'1) Prin rude de gradul I se intelege părinţi pe !/I)ie ascendent~ şi copii pe linie descendentă
'2) Se. vor declara numele,' denumirea 'şi;il,dte.sfj'M1c'fj'r;i/trufţi( de contract unde, prin calitatea' deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contraete,'a'şa ci1ijJ"s'ti'i~diift~itela pct. 5,

",,-' ';'. - - ,-. ~" '

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

. :_,L.ht\,';

Data completării:

01.., 1\, 2010
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