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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/StJbsen tn~a (',~.'(~ ."?' ~.< C::.~~.J.'-!.~~..u. .
având funcţia de ..~.~ la..l?(~~::.~ ff?:?~.~'::.'?~/:/~--:.!'ţ~y' (!,!..p!.~.~
.. .. ... .. .. . .. .... .. .. .. ... .. ... .. . ... . .. .. . .. . .. CNP ...........................................• dom iciliuI ~ ~:"::-:~:~?(7.
..............................................................• cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii. declar pe propria răspundere:

~. Asociat";~at1acţi.onar la societăţi "co.mercia)e.,' compan)i1s6ciet~ţi naţion~Je, .in~tituţi! de cre~it, grupuri de
int~r,e~·e~o_nomic;~p-recumşi mem brl!N,,!s.oci.aţij, JUD.d~ţiJ_s) u :aJţe..qrg'!ni?;aţii }).egu_v~r[ll:!lŢleDt~l.e::

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

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

1.1.. .. [; .C-- Z-flZ-E'7I- JI1. )-e n'l[) IV/f-{L S"cEI? /i h L'.JNt=

~~·Calit~t~.~;:d:;:!1'~'?i~r~t~:~o!.gacr1~!.e:·d~;~6·~"d.~~!tre:A~.~~~!~trţte;ş!;.~2~tr61 '~I~~ocl~tă!~lo.~J9~~~Ţ~i~le;~~:giilo~
r-~t~ n0lJl~,t F~ID~.tnI11~l!s~<;.1eJ.aţ',i\,/l,~HO!J a!~;;-;'I,!1,st.lţ\!ţl1.!,~!':.:[1ţ1~,~~c~~,!J,.t•.:;~gr!,lPJ! r!lQ.r5d,~'flQJe~ :ie.J<.9 f.!.Q!J1 l<! ,; •• l!1E
asociati ilor;sau;ful) C1atillor.ori~ale altori'organiz~ti i1rieg"u"vernam'entale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2.1.. ..

3; Calitatea 'de'membfirîn cadrul asociatiilor prqfesiomile'şi/sau sihdicale
3.1 ....

~\;g~ll!.~t~'~~~~jfn~~~~WîWor~_a.,'1~e},~;,ct~;c.o/t~.~7.ere:i~a"aWl~_\~~ta:~.eAşi .~g!'t:~~~,:~r.?ţ.@l!.[ţ~§ilJlrQerE1J.ri9:uJ.ţe.,ldeţi Ilu
Inrca a r.ulIPani âe10rj:io IIticei, fu,m:1ia (det! n'uta :ş'jrden limItea~:partldu Iu lipo II tic.
4.1... .



I 5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
I 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 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

I şi adresa denumirea şi fost contractului contractului
adresa Încredinţat

contractul
Titularul
.......

Sot/soţie
......

Rude de gradul I '1 ale
titularului

I
.......

Socetăţi comerciale !
Persoană fizică autorizată!
Asociaţii familia le! Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat! Organizaţii
neguvernamentale! Fundatiil
Asociatii '2) ,

:1) Prin rude de gradul I se inţelege 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 pct. 5.

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

Data completării:
22./,;·ZviJ
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Semnătura:


