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PRIMĂRIA IIilUN!CIPIULUl BUCUREŞTI

[}ECL~AP'~ Oi: iNn~RESE
1 N."J....<;g?.o~

DECLARA ŢIE DE INTE RE~LIţ'~a,§f~:.:.::::,a..:!E=Anlli ..: : ,.
Subsemnatul/Subsemnata fV).t:Ji?/J.12. v J1? /9.121. .C-J. ~'/J. .

având funcţia de t::-r.: ~~.: , la lJ1~!.-A. , L91:2..J~~\.~. _ .
... , CNP , domiciliul .
.............................................................. , cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. ASQciat sau ae,tionada' societăti com'e'rciale, 'c9mpanii/soci~tăti· natio.riale •. inşti!um de credit, grupuri de
interes 'lÎconomic, 'precui), şi .ni~mb~u îna'socia.ţli; fundaţii s~u:'aite ~rga~iz~ţii negu~erh~mehtale:

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

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

11 ...

-- ~-.- ._--- .-

2. 'Calitatea·,d.e~f!1\lriibru,în-Qrgan·ele,.de coiiducere-;'~.adHiiJlist.ta'reşi control ale'societăţi\l;>r comerciale, regiilor
~- ;0-' -'.,~ •••• :,n_.,_ ...••••• ~-lo .. -,_ -L·...-..:i.;f,·~·.~---t:..lf.'.•..•/ .•-,~ ~ -;;. 1 .'~_' ~

a4tontjniei~ companiiIQr/societăti/l,:;natiQri·âlejO,.jnstituţiilor.,.de .. cr~!'lit, grupur.i1or de' interes econo.mic, ale
•. '. _. 'r"~_",",,''"'.:\:'' ~:Y-\- 'f.•..•~ ;>- . ..- •••••. " •• ,' ~ .• ~ !,"'"}':'- ..::;",:, ,", • ~" ~. _' •

'!,sec iati iIQr.;Sau'fu.nââti ilo.r-o.rJ,al e :aIto.r;:or.g'anizati i~rfeguvern'ar.b~nJaIe
Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilo.r

Denumire şi Adresă Detinută
2.L.

'-'-"-""- "._-- "-,- ... ,.

3. Calit1!tea qe membruJn .catlnllaşociatiilor prqfesio.nale'şi/sau siflQicale
31.

4. Calitătea de membru în organele â{l c,9n~ucere, administrare şito.ntro.l, retribuite sau neretribuite, deţinute
în .câţlf.ulC'oartidelor,p.ollJihe:Jtfi.!pfli detl.nUfă'şi~~e'numirea pârti'dului po.litic

..
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 majoritarlminoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele,prenumele/denumirea contractantă: prin ~are'a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fosl contractului contractului

adresa Încredinţat
, ",

contractul
Titularul '." . NU
. ..

Sot/sotie I! ,).,,.,.
o

..

Rude de gradul I ") ale
titularului })U
....... ,

Socetăţi comerciale I
,

Persoană fizică autorilalăI /y. U
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau soci~tăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat I Organizaţii
neguvernamentalel Fundatiil
Asociatii '2) ,

:1) Prin rude de gradul Ise inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de conlract unde, prin calitatea deţinută, litularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I 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.

Data completării:

lEi.ia, ulc

,.
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