
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

SLJbSemnatL!I/Subs~nata . ...ţ>(q.~'.~;.(,fl~?'q/J.'"F''' ,.; , ; , / ,
având funcţia de.l.t?:?~,:· ~.:~.ţţl:?(),t:: , la."1.R'j(I'.'':;'- ~~z.C,f.y~h:Q!..C;"-,f~?(('ţ'f.. ' .
., CNP... .. domiciliul .

('\7<7.(' ~~h' <i;(:c..h'/~~.· • d d'l rt 292 d' C d I I.... :','-f. ,Y ; , ~.... ...............• cunoscan preve eri ea. In o u pena
privind falsul în'declaraţii. declar pe propria răspundere:

11. Asociat sau acţionar la societăţi' comerciale, companii/societăţi naţional~, instituţii de credit, grupuri de
I interes economic, precum şi membru-in asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

I U ·t t C I't t Nr. de părti Valoarea totală ani a ea a I a ea .' • . .
D . . Ad • D f t' sociale sau de partilor sociale

enumlre ŞI resa e,mu a actiuni şi/sa~ a actiunilor
1.1 ...

2. Calitatea de m~mbr.u in 'organele .de condu~'ere, a,dministrare şi control ale .societăţilor comerciale, regiilor
: autonome, cO,mpaniiior/societăţi naţionale" instituţiilor de credit, ...grupurilo,r de interes economic, ale
! asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor oraanizaţii neguvernamentale
! Unitatea Calitatea . "1
. Denumire şi Adresă Detinută Valoarea beneficII or

2.1.. ..

/
/

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ...

~/.

~
4. Calitatea de membrl,Jin organele d~ conducere, .administrar~ şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
in cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
4.1.. ..



I ~. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridic'ă, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
I exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
I externe ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar
I 5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipu~ Data I Durata Valoarea
, numele,prenumele/denumirea contractantil: prin care a contractului inch~ierii i contractului totală a

şi adresa denumirea şi fost contra:tulu'
[

contractului
adresa încredinţat

contractul
Titularul .•... ,-'-- . -~ -.......

/ ~
Soţ/sotie / +=...... /--'---, --1 r
Rude de gradul I '1 ale / l

~:ularu~ ___ ~ ___ ---:----~~_t~._~_. .-f -_."~+-__._,.0 --'---.'-

I i [ , ,---~-- .•..•.~--L..-.,..----•. ~ ~-. ISocetăţi comerciale / . 1· /Persoană fizică autoriz3tă/ IAsociaţii familia le/ Cabinete /individuale, cabinete 1,

associate, societăţi civile
profesionale S::IU sO\:ietăţi ~ I I/civile profesionale cu r

Irăspundere limi.ată care I
I ~ Idesfăşoară profesia de L~ ~-f- I 1 Javoc3t / Organizaţii

neguvernamentale/ FundeAiil ~ I
Asociatii '2) , -~ ~~~_~ __._L_.-L-.-
:') Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe finie O}s(;cfldp,nfăşi copii p\ linie dc!;c:endent.}
2) Se vor declara niJme/e, denumirea .şi adresa Mm:!ficiarullJi de contract u'1de, prtn caliiatea deţinută, tftularul,
soţui/soţia şi rud,!!,""de gradul I obţin contra,;ie, 4y<l c/un sunt dafil/ite la /)('/ 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării;
Z9.ID. (<:.:~C

2

Semnătura:


