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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subs,e~na~ ...~~~f-\~~t-!TA.,.}.f\~~4- ...0~~R·lfL,.
având functia de e,.,QN.-S"_,I~.., la .. ~J-\fB-:1/ţ4UkJ l~ifli\)LYi 4v C:-V.e S§'rl

•••••0000.~~~·· ,.~.N.P.··,··c~~·Oscând prevederile art -'2~~m~~~iu~~dUIpenal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere.
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Calitatea
Deţinută

.,. - .

Unitatea
Denumire şi Adresă

1-:·..Asociat sau acţionar la ~ocietăţi ~omerci.al~: compa.~ii/societăţi naţ!on~.!e, instituţii de credit, grupuri de i
ii'here economic, precum ŞI membru In asociaţII, fundaţII sau alte organizaţii neguvernamentale:

Nr. de părti Ivaloarea totaIăa--
sociale sau de parţllor sociale

actiuni _ _ şi/sau" G1.G1~E~'2ilor._....~_"""-.:'~"C~'l
I

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regii lor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociatii lor sau fundatiilor ori ale altor or(Janizatii ne(Juvernamentale - ~----

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor
.. Denumire şi Adresă De.1!-nută
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3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale --_.---_.'--
31 ::=:=:> .--------- " -.-------
4. Calitatea de membru În organele de conducere, aqministrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
În cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
4.1 .. '/
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xercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din f
externe ori încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este_i3cJ.!?-r1.~~~~it~~I"!1.i.
5.1 Beneficiarul de contract Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoa
numele, prenumeleldenu mirea contractantă: prin care a contractului încheierii contractuluI totală
şi adresa denumirea şi fosi- contractului contra

adresa încredinţat
contractul

Titularul
-_._---- ---

)
1---

r-Sotlsotie /
1/ -

1--- /
Rude de gradul I '1 ale /titularului

/
-

Socetăti comerciale I / - --

Persoa~ă fizică autoriza tăI

/Asociatii familialel Cabinete
individ~ale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu ('răspundere limitată care
desfăşoară profesia de

. ave sat .' Qraanizatii ~ ...
. :"'''' ..Lneguvern.ame·~tăI~/ Funaaţji(

. ..;; -
Asociatii 2)

:'1 Pnn rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascender.Jtă§icopii pe linie descendentă
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarulLii 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:

M, 10, R.DIO
Semnătura:
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