
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DeCLARATIE DE INTERESE
-/', ;::-Nr....L,.':o:.. .) I~ I. ') , ( (. . \..

Ziua ..&...ţc, luna K.: Anul ,,,.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata ,?0Î')-I\~,,-, r-\1\K~* K<:...1-t+ţ-;-A
având funcţia de G.0.T~P.--:'T." : i~·.·.·.·.·.··.·.~./·i~.~.··.·\·.f~.·.··.·.·.::?~:.r:?-.U~.I:c::~I:1'(;:: '.::'.::'.:::'
.. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. C NP , dom ici Iiu I .
........................ , 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 in asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

1.1.

Unitatea
Denumire şi Adresă

J----

Calitatea
Deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor

Valoarea beneficiilor

2. Calitatea de membru in 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 organizatii neguvernamentale

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă Detinută

2.1.. ..

3. Calitatea de membru in cadrul asociatii lor profesionale şi/sau sindicale
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4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
in cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
4.1.... _ __ _ - - ~-~------
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. rll~ re <le d09g..soull se Înte!eg,~ pt:/IPţl pe linÎe 3sce~dentă şi copÎÎ pe iÎnÎe descendentă
" Se \lW decla-a :Jume/e, denumirea ŞI adresa benefÎcÎarului de contract unde, prin caMatea deţÎnută, titularul,
sotul/setla Şi rud11/e de -;;radull obţÎn comrac'e, aşa cum sunt defÎnÎte la pcl. 5,

P'Ezen~a declaraţie constilL1IE' act public ŞI răspund. potrivit legii penale. pentru Inexactitatea
sat.. caracterul incomplet al da':elm rnenţionate,

"Cita cCJlllpierăril:
Q'C",IO 2c'Q

emnătura:


