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1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

I DECLt~!~ DEINTERESEI Nr.................. L.o ~
"', ~.. roL:~~·=~~::.=,::,:;::.:rtl~"'~:.

PRIMĂRIA MUNICIPIULill BUCUREŞTI

DECL~TIE DE INTERESE

aVândSf~~~~~~:tulI~r bC!f.~iJfi:fffQ "~iiJ ;~;~~~
...... '" ./. .: , CNP J.~~ ,domicIliul I?5.1< .. O.. (fJ
.............................................................. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul pena
privind falsul În declaraţii; declar pe propria răspundere:

I j
~. Asociat sau acţio~ar lai~Cietăţi come[cialit <:ompanii/s?~ietăţi naţionale, instituţii de credit, gnlp-uri de
interes economic;!orecum imekbru În asbeiatif fundatii sau alte oraanizatii neauvernamentale

1 .'--"
Unitatea i Calitatea

Nr.c'ilepărţi Valoarea totală a,
.s6ciale sau de părţilor sociale

Denumire şi Adresă Deţinută actiuni şi/sau a actiunilor
1.1 ....

(
;2.,Calitatea'ide'rnembru.În Qrg<i~ple~~ c.~j'ducere,~adm'injstrare şi control ale societăţilor c0!!lerciale, regiilo~
autonome, com~nmorrsocietăţl naţionale, instituţiilor de credit, .gruDurilor de interes economic .. ale
asociatiilor sau fundatiilor ori al~ altor.organizatii neguvern'amental~

Unitatea ; Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută ~
2.1 .... ./,/
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3. Calitatea de membru În ca·d.rulasbc*'lfiilor profeşiona!e şi/sau sindicale
3.1 .... ,

~: Calitatea'dE!rm~m.ljru În orga,nele de conduc,ere•.admii)i~trare şi control,..r.etriouite salUleretribuite. deţ~
In.cadrul p<lrtidelor pQlitice, .functia detinută şi denumir:ea'partiduluj politic····
4.1.. .. /
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5. Contracte, inclusive cele de asistentă juridică, consultantă şi civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul
exercitării ftJnc,ţii1or, mandatelor saud~J1)nităţilor ·publice. finanţate de la: bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societăti comerciale cu cap'ital de stat sau unde statul este actionar majoritarlminoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, pren umelelden umirea contractanţă: . prin care, a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa' : ..denumirea şi. fost contractului contractului

I adresa încredinţatI ;
I I contractul

Titularul t ! :

o.' ••••

r 1
,

SoUsotie I ,
I

-r-- I

!
Rude de gradul I ') ale
titularului

0'0 •••• .'

,
Socetăţi comerciale I ' ,

,
Persoană fizică autorizatăI .'.'

Asociatii familialel Cabinete
individ~ale, cabinete "

/
/

associate, societăţi civile /profesionale sau societăţi

/civile profesion~le cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat I Org~nizaţii
neguvernamentalel Fundatiil I

Asociatii '2) , :
I
I ,

I 1
I ,

:~)Prin rude de gradul I se Înţ~/ege p.ărinţipe tinie asc~ndent~ şi copii pe linie descendentă. . _ .
) Se vor declara numele, 'aenumlrea ş),.a~resa beneficiarulUi de contract unde, pnn calJtatea deţlnuta, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradu/:1obţin 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 ~enţionate,

bata completării:
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Semnătura:


