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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

SubsemnatuIlS_u9~,e~nata ..ti/tJ~Nf0.r.~e;f.w /:I}f.ţ./t ...:-./ţN~ft!:~.Jr ')3'/; 1':":'
având funcţia de .. l~. r0'C.~.-~ , la f.t.~8.-: .'.~'!'.~..~~ <~r:t..,,'!!~~?!?- Q:11.1.~(fo •.

.pl)ţ.r?t:« CNP < ,domiciliul .
Pn'..~.CA~ {Y'/f.. ! , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind fatsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

I 1..'~s.?c.i~!..~i1;u:acţioi'!ar.'a,si:lpiefăţi ,comerciale, ;.c()mpanii/socieţăţi'naţionale.instit~ţii .de credit, grupuri de
I inter~s'eco~'omiC~pi:ec!Jnjşi:in~mQni ÎIlClşociaţi!, fundaţii sau alte OrgaDizaţiineg_uv.ernamelltale: ..

U 't t . C rt t Nr. de parti Valoarea totala a
ni a ea a I a ea . I 'd - rt" . I, D . . Ad - D f e socla esau e pa I or socla e

j enumlre ŞI resa e,lnu a actiuni şi/sa~ a actiunilor
f-c----- .--

1.1.. .. /'f--------- .•
_ ....

. ;...--- ~
.------- ..------- ~----- ------- -_ ..

2. Calitat.~~;%'!)~.rTi~~9;Îr;J,:o~ga~n~'ed~.co.ndu~ere~C1~~Illistra~eşi~ontrol al~ societăţ!'orcomerc.iale, ~egijiOrl
auton?!l1.ej,~:sql11panlllprlsocleţaţl;,naţlopale" instituţIIlor .'~e . credit, grupurilor de ,.lnteres economiC, ale
asociati ilor 'sâi:(fundatii lor'oriale' altororga nizatii .neguvernamentale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2.1.. .. ----- f-- -------~----- ------------ -------- ----- r-

J

3. Calitatea:dEi-membni:,În~cadrul. asoCiatii lor profesionaJ!l ,şi/sausind icale
3.1 .... -------- ------ ---~ r

4..Calj.!f,ţ,;ar:i!~;.,mem!Jra{,Î.no~g':l!.1E!.le:ge C?.o,ndlJcere;jll;jrt1,i~!~trareşI control, 'r~t~ibuite .saU·neretribuite, deţinute
I În cadrul;p~i:tiill~loi'.ijoliţice,·functia detiilută şi denumirea ,partidului politic

4.1.. .. ------..---- ------------ ----------/



5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele,prenumele/denum irea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa incredinţat
contractul

Titularul
....... /
Sot/sotie ,/

...... ."
/- /" ."-

Rude de gradul I '1 ale Vtitularului
....... -' L / "-Socetăţi comerciale / ! //Persoană fizică aL:tonzâtă/
Asociaţii familiale/ Cabinete

//1
individuale, cabinete
associate. societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu , /1 ; Irăspundere limitatorcare l [desfdşoBra profesia de r 1·
avoc<..\/ Organizdţii I

[~ l ~Jneguvernamentale/ Funaatill
r:: 1Asociatii ·2) " , I

:1) Prin rude de gradul/se Înţelege pănnţi pe linie <:scendentă şi copii p'3 /!nlJ Cesc9nden!ă
2) Se vor declara numele, denumirea şi adres3 boneficlaruiui d~ contru,;t lIodo. prin calitatea deţinută. titula ul.
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte. a~ cum ~unt definite la pc!. l;

Prezenta declaraţie constituie act public şi raspund, potrivi\ legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării:

A. 11 ~jo

2

Semnătura:


