
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata \ t:.fJ/!.TlJ.?;ţ.. (.11 , .QI!.m.i, ../~""/fI. !.fa/?·!?!: ~ ,. .
9.'!âQ1 funcţia de ..?~F...~.v.'.C!'.l.J Ia..P.1-1.~.-:J>.U?~ţnl9 ..c~'L!f!.(.?~.r.ftVt1.'T!J rrf).N.~ ·
'.I.ll ? '"".1..~..':>:e7(2\J T.V.~ .S.I:,,~........• CNP : , domiciliul .
... cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii. declar pe propria răspundere:

I 1. Asociat, sau, ;:Ictionar la 'societăti'comerciale;"compahii/societăti' nationale,' institutii de' 'credit, grupuri de
, ,. '. " ••.•• <'.- .••.- > ., "-',' /-' .,,> ' '"," t·, ", ,."",,:'r·" • :""" ţ ~'. ~~':;'.'~~ "",' :.,' ~'.

inten~s e~~:>:llo!]1ic.pre!<um şi membru În~~~o,l:iaţii,f(jripaţii ,şau'atte 6LgClnizaţiUlegl,ly~rnamentale;

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Deţinută sociale sau de părţilor sociale
actiuni şi/sau a actiunilor

11.

----- ------- -------- ---------- ,
I

/""

2. Calitat.ea,~e melT)bru În orgarie!e",,~~c9IJduA(;~r!l;~~min.]str~r~~şi,ţclnt!o.l a!e,sg9iet~ţilor}6merciale, re~ii1or
auto?~~e,.cQ.!!, p<l!Jin~t/sPEi~tăţi ..,nŞlţic~f111le'.•~ih,~tituţii I~r ::ş1e...cred.ir~~g~ PL!r..i1p't.,,"-.de:Yi,n.!!lL~l?.:..~gc.olJo.miC"ale
asoclatllior sau fundatIIlor orHile altor orgamzatll.neguvernamental.e

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2.L. . ---------- -----------

c-

3. Calitatea de membru În'cadrul asociatii lor profesionale şi/sau sindicala
3.1. -------====== ...

~. C,!Iitat~a d~ m!;'T ,?r~'~ni,org, n~Ied_e..rO~5!.u~e~e'l9~.\rli~ţ~§1~e·ş.~:~J~l)t.~?I,.:~~triIluite· s.!I.\l_~l1eteJrtg~ite/dJlţi nute
m cadrul. partlgelor politice', functlil.detm.uta ŞI denumlrea:partldulul.polltlc
41. -----

[
... .......... ------ I- ----- -



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 .co·merciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritarlminoritar
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 Încredinţat
contractul

Titularul
o' •••••

)
.-/

SoVsotie ~

~
----

Rude de gradul I '1 ale /
titularului .--/
. . . . . . . /
Socetăţi comerciale / /Persoană fizică autorizatăI
Asociaţii familia le/ Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile

(profesionale sau societăţi
civile profesionale cu -răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat / Organizaţii
neguvernamentale/ Fundatii/
Asociatii ·2) ,

:') Prin rude de gradul I se inţelege părinţi ge linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
2) Se vor declara numele, denumirea şÎ fldresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

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

Data completării:

2

Semnătura:


