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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata Li~.~ ~ţYfY , \ .., ":ţ" 0

având funcţia de ~ ~ P.~.~T , la ~\.~.0~0 .. M~.~~-.9.~~.v.y~ \?:?~~.'?~~.'?1..•....

.. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .... . .. .. ... .. .. . .. . .. . .. .. , CNP , dom iciIiuI .

............ , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
- privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspi.Jhd~r~ :

1. Asociat sau acţionar la societăţi coinerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii 'de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru in asociaţii. fun'daţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
Denumire şi Adresă Deţinută sociale sau de părţilor sociale

actiuni şi/sau a actiunilor
1.1.. ..

,. --------
, ;, {,' '. '~ ':'j ';',3 ~<t~~.:...____ ---~l;i;':'i••. II . ~ •. ' • ,.

~

~
2. Calit~tect.~~'ifi.~!t'.ţi{1I~i,tJ;.Br9~,h'e.!e.;f1e.f!=ci.ripu,C'er:e{:;rq!!iirti-str,ar~..şitoiiţrol ille societăţi lor comercia le. regii10r
auto~o~e~!{{8'il~~D!H~~M:ţ,t!iJ,ăţl;~;.2~li.q~~I~:.·;,t~)~~~qml,~!~de. 'ţredit, grupurilor de interes economic, ale
as oc latiilor:s.au'fun!'Iatlll~r;ion;ale ,alţor:o.•.ga fllzatuineg iJM~1:rl'l:!me lttClI e

Unitatea Calitatea Valoarea ben~Denumire şi Adresă Detinută
2.1.. .. .' ,":.'';;l. .' 1 • ------. ' ::;..: ;', \

.; ..,~----
~------3. Calitatea de' mei'ribrulncildrlil·asociatiilor.pr<ifesion·ale'~$i/saLi silidicale

3.1.. .. ,.

.

~ ;:~i:~:epaa~i(j~::i;~~t~~:~t~~~~~:~t~~ri~'r~t~:o~lTl'~lb{j:r~ti~~i~~~i~f~,retribu ite .sau
neretribuite, deţinute

41 .... " . '.
.~~:.~!.;-',.... ."



Tilularul

Sol/solie

Rude de gradul I '1) ale
lilularului

Socelăţi comerciale /
Persoană fizică aulorizală/
Asociaţii familia le/ Cabinele
individuale, cabinele
associale, socielăţi civile
profesionale sau socielăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocal/ Organizaţii
neguvernamentale/ Fundatii/
Asociatii '2) ,

, "

':i .' .:", :. '.:. ;',-;..~,,: 'i.,-
-'10- •• - •• ,-

'",

'1) Prin rude de gradul I se inţelege părinţ[ pe I.inie a~eendentii şi copii pe linie descendentă
'2) Se. vor declara numele, denumirea ,şi.:i1.d.i~s9Mrjş'flf;ţi!,nJ!(!I· de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contraCte:--a"şa1:(jij{Jş"'tn~â~trn-itela pet. 5.~ '.. . .. . ~.' '

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

. :. 1:•.i',f:, .:

Data completării:
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