
PRIMĂRIA ML:\!ICIPIULUI BUCLREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Su bsemnatul/Subsemnata <-,;;, +<:1;,...\ ,'X\:)\->-'V,L(~" , __ ,_ '._ c"' ._
având funcţia de c::,.,,"K;r_'L~c:cL~ , " , ,Ia x",-,-b\~V~~-c,ke:...,-:>-k~\.JV-\\,-\"",,,"'\t\""\~""\\
'-:-\'JIi-';'\"~:-s'\::'-~'r,L','-2l-,~'G,- ~- CNP ',,'domlcil(ulk ~~v:.\:.-'tC\

, cunoscând prevederile an 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:
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Unitatea Nr. de părţi Valoarea total'

Calitatea sociale sau de părţilor socialDenumire şi Adresă Deţinută actiuni şi/sau a actiuni----
1 1,

--- ------- ---
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-" -- .- ----~-_. _.- -
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,r 2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare ŞI control al~ socletaţllor comerclale, regiilor

: autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de Interes economiC, ale

r 1. Asociat sau acţionar la societăţi ~omerciale: companii/societăţi naţiona.le, instituţii de credit, grupuri de -1r ,"1'., .conom", p"com ŞIm.mb" '" """1", '"d'l" "O ,II, """'''1'' n"o",",m,,,"l,
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a beneficiilor

r 3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor profesionale şI/sau slndlcale __ .
3 1

asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale
---"---

Unitatea Calitatea Valoare
Denumire şi Adresă Detinută
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4, Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
, în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

4 1



ortracte. inclusive ceÎeie-asisien~Juridic~, consultanţa şi civlle obttnute sau aflate in derulare 111tllnpul
.ercltarii functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local ŞI din fonduri

externe o~i Înc~~la~~u ~ocir:!ă~ comerc~l~u_capital.d~ sta~~u .unde statul este a~c~()r~ .major~~~~_rninorl~r
r 1 Bene' CIarul de ccnlract InSI tutla Proceo"ra Tipul Data I Durata Valoarea
r' _~Ie,( prencJ'nele/de'lu"'1Ifea contractantă plin ca-e a CO'ltractu'L>' n:he eli ccntracilA_ tata a a
ş, a:jresa denumirea Ş, I fost contractuluI con\raCl.Jlu'

aoresa incred "Itai
co~tract_1
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- --- ----
Socetat, comercla:e
Persoană flz Ică autoflzaiăI
Asoc'at.1 famillalel Cabine e
Individuale cabinete
assoclate societăţi clvlle
profeslonale sau societăţi
clvlle profeslonale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat I OrganizaţII
neguvernamentalel Fundatii!
AsociaţII '2) .

t _ __ . L
I

:;) Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă ş) copil pe I)nle descendentă
) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiaruluI de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul.

sotul/soţia ŞI rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defmile la pct 5

Prezenta declaraţie constituie act public ŞI răspund, potrivit legii penale, pentru inexactltatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate

Data completării:

CI ---, ('If \., ,,<.: I /

Semnătura:


