
I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

I DECi..~·~E DE INTERESE

1 Nr.~~" , '2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE, - ~:..", ~. ,
~"\?' Ţ> A ,160 ~ c-A-

aVândsf~~~~i~~:~~.~~.~~~g~.f-::. ~,(f~'.'.'.'..' : ::i ~ ·.·.·.·.·.·.P/1'.B:: ~: '.~~f?;:'.ti:t?ţ:/ u
.....................'B"U'W"jT;'::"'C~t'JP domiciliul .
...................... ~ ..ă.LI.. , cunoscând prevederile art 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe ~ropria răspundere:

1. Asociat sau, aCţi~!lai: la soc;ieţăţi·corţler~ia.le:comp~riii/sq~ietăţi 'naţionale; instituţii de credit, grup-uri de
interes economic, p-recumş'..m~lJlbru·Înasciciaţii;'fun(j~ţji'sau alte organi~aţii neguvern!,mentale:

Unitatea 1.,R~ljtcg!l~. Nr. de părţi Valoareatotală a

Denumireşi Adresă ·:Oeţiiitită, sociale sau de părţilor sociale
; " .~ I actiuni şi/sau a actiunilor

1.1.. ..
r -

------- ~

------------
<"

.,
2. Calitatea ~e me",!?ru În.'C?~gap.~l,e.d~·:~C?,'1.~;~~er~!·~~rojoi~Jr~~e.şi·~o.~ţr9.1.·~I~S~~ie~ăţiI9r,com,ercialEj,/~giilo~
auto~o~~, .•~ornpa~1I!~rts.oC:l~ţ,ţl,\'n~ţ'~I)~J.~~~(,m.N!!~\I~g{P:<g~,·~;!:re~.•t,~gr.!Jp'.lw!pr;..Jlj!' .'Jnter.~' ,e_conom!c,_al~
asoclatillor sau fundatiilor ori ale altor,orgamzaţi'lneg'u,vernamentale

Unitatea Calitatea ValoareabeneficiilorDenumireşi Adresă Detinută
2.1.. .. ~--- -----

,.)
.(.·il·;.l~

-------,---
3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilof profe.sioliale"ţşjl~ausindicale
3.1 .... f;h 'It( tri e.-kC 1P~-l ("'i" :l"; ta

'--'

~. Calitatea de membru În !,rg!lnele de'f_qnduce,re,admin~tr~re şi <?on.trol,J:etrjpuitesau nere.tr~buite,cjeţinute
In cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumireapartidului politic
4.1.. ..

~

~r (~H 1 1,~-;;

'.!, 11 { c·
, ·_-..<·t



5. Contracte, inclusiv 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 comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
nu mele, prenumele/den umirea contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea, şi !0s.~j 'SiOlJ-'.cii ~.-~~~~~

contractului contractului
adresa .' încredinţM' " -",i

contractul
Titularul

..... ~ ----
Sot/sotie \
...... 1/
Rude de gradul I '1) ale /titularului
....... ,. "y. ...
Socetăţi comerciale / ,'~V,
Persoană fizică autorizată/ /Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi /civile profesionale cu . LI , ,.
răspundere limitată care , ,

"desfăşoară profesia de
avocat / Organizaţii
neguvernamentale! Fundatii! , 1 1~,-~:..~r~:1::·':Asociatii '2) , . .:.{t:?;~::-..

';.

'1) Prin rude de gradu// se Întelege părinti 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 declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate. ,~ ..r·,··

Data completării: Semnătura:
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