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PRIMĂRIA MUNICIPIUlUi nUCUREşTI

DECtARA ŢiE DE INTERESE

ZiU~~:::01~:aU Anuf.?0?.:.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

-- Subse.mnatuI/Sub;>emnata .. ",,/;": ..;? .~.~A- ;~.~A ~.0:.~.\ ,."0'" , ~,
având funcţia de~~~"Y'(:,·k.>....f.'.'.~~-r-':":"."';"';.! la..~.~t:!.C?~"'Ţ~<! ..:<.~.l;-i:r:.L.~.lF..~.~/..l(.c

·s.k····t~J ;.; ·· ~.C; i:e~., CNP .~ ..: , doml~lhul .
.....J~ ~~.i' ~ 1 , cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

~.'~~_s:R~,\~J;.i~\(9~:;I~7~i9ry,"r,!~,~~~,i:~eţ~ţ!(~()~.~rp,i.~I!:-.'~or:np'a.~ji(i>~ci.~ţ~ţi'~~ţ!oI1~}~',i.il)~tit~!ii .de/credit; grupuri de
lotllre.s. ~.c;fl,{1gmlc,p~ec!,lr:t!~şu'T1eml:>r,u1.!13.!i0c1aţl"fundaţl!sa~ alt~,orga.!1lzaţll peg U)fefl:Jamel'ltale:

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

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

1.1....

2. Calit~,t.~~~~~m~,t;riRFY;,;i.~!;<j,t.~a~n~l.e:?:_~2.l'1du~W·~!~:~~~.i~,i.~ţr,!~~~!~ont~ol a.I~.soci.~tăţ!!or..~I?,":e/~,i.ale, ~egiilor
autonome;1;'companlllorlsocletatl ",:natlonale, "lnstltutlllor,'; de' ,credit, .grup.urllor.; 'de ,'lnteres economiC, ale

·;"'.~;· ••1,'t;::.*t;" ~~.!~'.-",":~ 't ';(I .•.,..•. _""...•.h ••• .: • '~'.>., '·,.Ir" .•c!.· ~ ;. ·of'· o . '. , •. o .
asociatjiJţ)r;sa!J: fLincjatii10r'Citf'aie',altor .organ izatii 'heg uvernamentale

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

3. CaIităte~a:de~f.iie,m Q C~;;În:qad ~~1,aS,ociati iloI' profes icih3,1!l~Şils aiis 1ndica le
3.1.. .. t l~,,1t) f-u SOe..' -el A ,-fA- f20MÂ ",.:ii /J'f G&o 6fLif Ti t--;:>

-

4,.~~IJ~~liNM;M~!TI,~CLJ:.i!f9r.g~~~.le,;f:l,~!i,o_i:Jdu:cerE!:;~?ii)!r!~ţ~a r~ş j' ,con,t,roI;'~r~ţ~iblj it!l,~.<l~,'ne r~tri bu ite, deţinute
in .c·ai:\rlH;p~~ii:le.lor,p6Ii~ice,·fLinctiadetinlJt~ şi denLimirea;particjullli politic
4.1.. ..



5. Contracte, inclusive 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
numele,prenumele/den umirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa incredinţat
contractul

Titularul
.......

SoUsotie
......

Rude de gradul I '1 ale
titularului
.......

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/ Fundatii/
Asociatii '2) , .

"1) Prin rude de gradul I 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/ 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.

•.._::L, •.•....,_
-..:;~ .-u s. -,

Data completării:

j . 10 .20 J O

2

Semnătura:


