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1 PRiMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLf1RAJIE DE INTERESE

1 . Nr ...~1.4.,l.. , I~ .,20 O
L Ziua ....1 Luna •....L~ Anlll.. .f.... .._-,..........•... ~,-".•.....~.....••..•....•.. _---------

PRIMĂIUA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE

SI..•bsemnatul/Subsemnata L\~~~ '0~I:\~ ..\)\'s.~~+ .
având funcţia de ~1':8.~Ţ , la.. ~~~{\ ~t\-ŢICA~'?(I..,).\~ .

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

privindf31sul Îll ceclaraţii, declar pe propria răspundere:

j'TASOGiat sau aCI;ionarla, societ2ţi (;omerciale,:companiilsocietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
i interes e,conomîc,precum şi membru ',n"asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: I
I Nr, de părţi Valoarea totală a I
I Unitatea Calitatea sociale sau de părţilor sociale
I Der.umire,şi Adresa" Detinută, . actiuni şi/sau a actiunilor

1.1.

------
2. Calitatea de membru În organele d.9conducere; admi istr şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, in~tituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociatii lor !Saufundaţiilof..pri alel.altorJor anizatii"ne .uvernamentale

Uniftatea Calitatea
_____ Denumire,şi Adresă Detinută

2.1.

h-17-lJ.----- ..
I 3. Calil~5~9ade memb~uÎn cadrul asoci~i!lor

3.1.

4. Calitaha de rnel1'lb,'u În or9anelo dn conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
I În cadru~B.artidE:!.~..E!=llitic~funcţia deţinută şi de'numireapartidului politic

4.1



lJjful_a_ru_I_- _

S:Coritracte-:-in(;Iusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile. obţinute sau af!ate În derulare În timpul I
I exercitării funcţiilor, mand~telor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
I extern~_,?riÎncheiaţ~cu societăti come!~~ale Cll capital de stat sau unde statul este actionar ma'oritarlminoritar

5.1 Beneficia'lIl ce conlr3ct: Ins! tuţia Procedura I Tipul ' Data Durata Valoarea
nUiTIl,;I~·;:.renumee/denurnirea con·:ract.3nt~J: prin care a I contractului I Încheierii contractului totală a

i şi adreoc denJlT'ir,"a şi I fost contractului contractului
I adresa I incredinţat

contractul

I
------------ I --

Sot/sotie ----1--~-.---------- I ------

Rude de gradul I 'TT ale
I titularului

l....-.._._____ __ _ _
SOC81ăţi:omerciale I

Persoană fizică eutori;:ată/
I Asociati farnilialE/ Cabinete
I individuale, cabir.ete

associate societăţi ci'Ji!e
profesior,ale sau societ§ţi

I civil.',;profesional!?Cel
I răspunde-e 'imitată care

I
desfăşoară profesia de
avocat i Organizaţii

I neguvern.~mentalel Fundaţii!
AsociaŢii -)

'i) Prin rude de gt"adull se Întelege piirinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
'2) Se \lor decla.'a numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul.
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin comracte. aşa cum sunt detinite la pc!. 5_

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

Data completării: Semnătura:


