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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECL~RATiE DE INTERESE

I Nr··r·~··"· ~~ ..?. Luna \9. Anul. ~------- -

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

~.es.eFÂnatuI!SubsernnaJ~J7 .. ~ Uit 11 NI/vi Il!?, j ••.•. , , .. ~•... ,.I ,
". ' . ,. 'IY... r-v.?, ,'. t!J e {J ravând fun'cţia'de .l1eJ.t!;;;,J! J. C ,." , la. /. '!?It1.J4f.ttl. ./VLJthtl'fJ!. !JIU!.B. /leS ..I.I. .

.. . .. . ,.. .. . .. :: .. . .. " , , C NP , dom ici Iiu I ...........'

...... I3t.JU4.Rc:.1:I.1I. , cunoscând prevederile art 292 din Codul penal
privind falsOllh declaraţii, declar pe propria răspundere:

""/,,. "··'K l-'\'~~'';

1. Asociar~K~~:~cţionar la societăţi comerciale, cOl11panii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes eco! .,IT,li<;,precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
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" Nr. de părţi Valoarea totală a• . Unitatea Calitatea ,

./ gen~mire'şi Adresă Deţinută sociale sau de .părţilor sociale
actiuni şi/sau a actiunilor
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2. ,Calitiltea,i;;~W.~em?ruÎn, o~ga_n~led~cohdu~e.re~ a~~inh:;trare şi~ontrolal~ societăţ!lor comerciale, ~egiilor
autonome;,;1.c!irtlpanlllor/socletatl <natjOr;lale,,~l!lstltutulor .de creqlt, 'grupurilor de Interes economiC, ale
aS'QciatiiloB~iqffuridatiilo'r ori al~'alto~ organizatii neguitei'ml'mentale

, ; "i, . .i. Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor-.,QE)i}lJmireşi Adresă Detinută
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3. Galitat..~a,de.membru În cadrul asociatiilorprdfesionale şi/sau sin(licale
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:":S;p Iit~ţeliR~:!'? einbr~:Iri Organ~1ede" c'oo_~u~er~;,.a~.m\ni:>tr,,~eşI ;0nt.r?1,retribuite sau neretri bu ite, deţinute
m cadrul partldelor,polltICe, funcţia deţlnuta şl'de,numlreaparţlduIUi politiC
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5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpu I
exeŢcitării:funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori"înc/1eiate 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
nurnele,pren lime I'e/den umirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea ŞI fost contractului contractului

'.'- ._. <Jdresa Încredinţat
!1 .t 't~.h6.;.~ 1 contractul.~,';.

Titularul • ",o ',".- .
. .

~••• "'0 ,. ----
Sol/sotie ~.. : ---

I •. ----------
. [ '.~ .~

Rude de gradul I '1 ale ..--------
titularului /
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Socetăţi comerciale !
Persoanf!: f[ţiţ? (;3utorizată! - ----A~,?ciaţiUarriiljelw Cabinete

~
ir,)fIivid,u~le;i~~i?.iflţlte
?-?sociatf:i ,%j~r~tfiţici\ ile -----------,.pr,ofesi9Qi'lIE11f\~.I),~ocietăţ i I
,yiyjle pr')lfesionale cu J -------------, .răspundere' limitată Gafe ----------desfăşoară pt,o!esia de
,avocat ! Ofg~j}izaţii ----neguverna'meri'tale! :-undatiil
Asociatii '2) ",' '

'. .~';.' .

:') Prin ruder.:~Ci~riradulse inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
2) Se vor declara nJme!e, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şiiudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.
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1 Pr~i,~~t~;,declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea

Sa-iucataete'rLH incompleU al datelor mentionate.
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Semnătura:


