
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Su bsemnatul/S ubsemnata R-~~v..~t\ E.." ..If.. ~ţ ~~€.. 71\- .
avândfuncţia de E...~:E'ep,..~...., la .. r.~I;1..... .. ,

. , CNP .. ~...., domiciliul •.•.•.•..
......... , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

privindfalsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

____ o

1.1..

Unitatea
Denumire şi Adresă

Calitatea
Deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a --
părţilor socia le

şi/sau a actiunilor

------._-

Valoarea beneficiilor

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
asociatii lor sau fundatiilor ori ale altor or anizatii ne uvernamentale

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă Detinută

2.1.. .

L-I
1. 3. Calitatea de membru În cadrul asociaţii lor profesiona.le şilsau sindicale .
·3.L.
! - .... _._- - _._------ _._-
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• __ ._-_._-_.-._- - • o

~ 'OJ. L..o~tracte, Inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare in ti rli-PUI'
Exercitării funcţIIlor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local ŞI din ~Ot1duri
Externe ori încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar maioritarlmlna ritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea'
numele,prenumeleldenumirea contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
ŞI adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa încredinţat
contractul

------

..--_._----.- .'-_ ...--
"'\

---_._---_ ..._ .. ~ ... _--_.- --------_ .. - ._- ------ - -- --.--,
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1/
l

'--
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: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: Semnătura:
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