
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Dll',:t·'·{ESTI

DEC~ŢI.E DE INTb~SE
Nr...J.............. - %

Ziua ,..~,! Luna ..L:9. AnUI. .

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata X\~p.'K':+L1..~~A-~~0.~ .
având funcţia de"ţ~ţ7jJT. ffii;s,tt;:~,' la ~\R~~A:.P.-~\"l~ţ\.~~"""j.J:'...Wr:L.~ctf.

..... , CNP ., domiciliul .
\ţ\.)..CjA.~.cţ;li............, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

21

r 1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

[

In~res economic, precum şi membr~n asociaţii, fundaţii sau alte or9anizaţi~~egUVern~me~~_~~ .__ ._. j
U ·t t :r C l·t t Nr. de părti Valoarea totală ani a ea a I a ea . l' -.' IO . . Ad - O r t- socla e sau de partilor socla e

enumlre ŞI resa e,lnu a actiuni şi/sa~ a actiunilor
i -:i-.-··C~"7:-· --o - h~_·-:'_~·~~-7:;'-~:·'''''''~:,-:::~.;-:. . - -- -~_ .•.:,~.~.::;;~.:_~~.-~.~~:.j.ţ- "-------.- ..---·--.1
r-=-.-- --.---.---·---·-=-~-~~·~·I
r~--=-~=-===--=--
I
TCalitatea demem?ru În o~ga.n~led~ condu~ere! a~~inistrare şi ~ontrol al~ societăţilor comerciale, regiil ar
autonome, companillor/societaţl naţlonale, instituţIIlor de credit, grupurilor de interes economiC, ale

. asociatii lor sau fundatiilor ori ale altor or anizatii ne uvernamentale
Unitatea Calitatea .. -.-----.------

Denumire şi Adresă D?nută ~"O"'~b,"'f""I~C__=~::~
---.--------- --"'1

~)
7

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor rofesion'aleşi/sau sindicale
31 ..
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4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, detinute .
În cadrul artidelor olitice, functia detinută şi denumirea artidului politic '
4.1 ..

L

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



_:.7::.0•
0.°'::.' ••• '.

_--o -o:---'"--~----.-;;:-;.- y."":':":'_ •. =;"".._,=;'--,.=.._._=-=-=--~- _.=._._~... - -._.--- -.. -.-.,
I __o _"a'" IUllc~1I10r, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondu
L externe ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau und~ sta~~~.!.e_<lcJio_,:,~~_~L~~i!<lrLIŢI_i_':1.()Ci~C
I 5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul 1 Data Durata I Valoarea
j numele,prenumeleldenumirea contractantă: prin care a contractului I incheierii contractuluI I totală
: şi adresa denumirea şi fost I contractului contractlliu
I adresa incredintat I
l)itularlll I contract~1 I ----1 [I---------·-I-------~~_~:~
1-··-·--- ·---'---I--t--,~-I-----l..--
fsoY"ţ;, . ==F=- ----+-:--- ··_·--=i::.=--=f=-~~·
! RudecJe-gradul-1 .~- -- -------l-.-
_!~tularului ---t----- ---·---T-------------
·Socetăti comerciale I +- .-----.----...-------.....
Persoa~ă fizică autorizatăI
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăti
civile profesionale cu
răspundere limitată care

I
desfăşoară profesia de
avocat I Org'.lni:catii - .

lneguvern.amenÎale/ Fundaţii!
_Asociatii 2)

'1) Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă .şi_copii pe linie descendentă
-2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiar-urUI de contract unde. prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pc!. 5_

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

Data completării: Semnătura:
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