
1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUIBUCUREŞTJI

I ~::,~~~~:"nJ::~':;:m.
PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE•

Subsemnatul/.Subs8mrtata V~<;"t~E.::t. ~7:\~.\:-:-r f'::.:.:~., ...,.
având funcţia de. j H-s,.?n~(~·... ..Ia. ·f~~.\=?t.ţ;q')..~A t4.v.kh'C~bV LIA.\...~:'~~~;::;'L\
~ ' CNP ~ , domiciliul .
..MJ.0.r""i:-;->'~"I..~G<k:i).J'.~ .:-- , cl.lnoscând prev~ctclile art. 292 din Codul penal
privind falsull!") declamţli, decl3r p"; propria ră5pundere :
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claJ!!!.brprofesionaleşi/sau sindicale

de conducere,administrareşi control, retribuite sau neretribuite,deţinute
eţinutăşi denumireapartidului politic
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I 1. Asoc1atsau 'acţio.nar.Ia soc~on:l(~r~iare::companii/societăţi- !,aţ:onale, instituţii.de cr~dit. grupuri de )1I intereseconomLc,prElcu!!uiIT!clllbrutn i}socjafii, fu.nd~ţij_~aualte.•!lrg~niz~ţiill,eguvernal!lenlale:

I u 't t C I't t Nr,ce parţi I Valoareatotalâa-l

I
ni a ea l-Ja l:l ea " ~ d "rt'l' ID . . Ad" . O t' t • soc;IC/,e'FIU e pa I or socla e

enumlre '1' ,esa e mlJ d t" f'" t"1t-:;--;--- .._~.~ _ _ ~ ~_~_ . ~ lUni Şl sau il ac luni or
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[2. Calitateade men~b'ruinorganiifcide CO"ild~c~re:âdminiştrareşi'~otJtrolale societăţil;r-come~9,i~le-,-re-giiIOr
autonome, coml>~njiror/sci.cietăţinaţionale, in3tit~ţ!;lor.;de "cfe~li,t,"gi'uplJr.i1or,de,:nter~s ec~>nomic,ale
asociatiilor sau fundaţiile)!'ori ale alt!>!~rgal\izaţljneguvern~~le_

, Uniiatea' I Calitatea: V I b f '"I Denumireşi Adresă a oarea ene ICIIor
r2.1 ,--ţ----_._-~~~~--_.,,--
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13. Calitateade membrUf~C3drulilSO
13.1.. <-,'



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 majoritarlminoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, pren umelelden um irea contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractLIlui contractului

adresa încredinţat
contra0tul

Titularul ~ ~ - - -
.......

Sot/sotie
' ..

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

-
Socetăţi comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociaţii familia le/ Cabinete
individuale, cabir.'ete
associate. societăţi cilrile
profesionale sau societăţi
civile p;ofesionale cu
răsp(J'ldere limitată caro;,
desfăşo"ra profesia de
avoc'lt J Organizaţii
neguvernamentalel Fundatiil :

i Asociatii .~) ,
- J

'1) Prin rude de gradul I se Întelege parinti pe finio- ascendentă şi copii PP, linie doscendentă
'2) Se vo: declara numele,' den/lmirea 'Şi adresa beneficiarului de cOdtract L'r.de, prin calitatea deţinută, titularul
.soţul/soţia şi Iudele d~ arad')ll obţin contracte, aşA cum sunt definite la {X;,~5.

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

Data completării:
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