
, ' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCLIREŞTI I

DECL~RATIE DE INTERESE I

Nr.• ...It.?H 'UJ{ .l_~lu~....l.~...b.ur:~.....~~ ....A~~.:~.:::::.?-

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

SUbsemnatuljWbsemnata N(in.~~~IrŢr\~u..L '4-{)f!If?1-~ J'" ." .
având funcţia de I f-.ffCJ::]!T :., la. P'11.h.~Au..p.. J.i!:ilv .. /Ll.!.Mll:/fiT fU. ~iA:(. .. ~0jJ" '-:
.M ţ?fJVfVf.t:~L.: .~i..:f!R:ŢfI1ţqr;ICIr.I:-: , CNP .. 1: , domiciliul .
................................................. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

1.1.

Unitatea
Denumire şi Adresă

Calitatea
Deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau ~ a~.l~unilor._

Valoa rea beneficiilo r

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor rofesioriale şi/sau sindicale

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or anizatii ne uvernamentale

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă Deţinută __

2.1.

4. Calitatea de membru În organele de conducere, aoministrare şi control, retribuite sau neretribuite, detinute
În cadrul artidelor olitice, functia detinută şi denumirea artidului olitic '

14"1. ---

I
I ----_____ I

t_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_- -.- _ ..j



I O. '"'UliU""''', III<;IU:;IV "1:'1" ue a:;lşler:1~aJUrlOICa, consu'lan~a ŞI CIV.II€,OD~InUle sau aTiale 'fi oerUlare m nmpu Ir exercitării .f.uncţii.lor, manda.tel.?~ sau delŢlnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, 10c~1şi din fonduri
~~terne on Inche,ate cu societati comerclale cu ca ItaI de stat sau unde statul este actlon~ ~~!:lt~!~IŢI_,_~<!.~!a.!.

5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, pren umele/denu mirea
şi adresa

Socetăţi comerciale I
Persoană fizică autoriza tăI
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat I Organizaţii
neguvernamentalel Fundatiil
Asociatii '2) ,

tTitularul

I
Sot/sotie

I Rude de
tltularului

gradul I ale

contractantă:
denumirea şi
adresa

prin care a
fost
Încredinţat
contractul

contractu lui Încheierii
contractului

contractului totală a
contractulu i

-------1'------

----j,

:1) Prin rude de gradul I se Înţelege părinţi pe linie ascendentă.şi copii pe linie descendentă
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarulUI de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pc!. 5.

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

Data completării:

Alt.AO,~(O

2


