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1 PRIMĂRiA MUNICIPIULUI BUCUREy"TI
!I DECY'Lf~PEDE INTERESE

i ,Nr,..~.......... O ~ f
Z.U9 "h"••0~.~lnilL Anul O...-~ -.. ,-,'.~-';-=.,.~~_............ . .

DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/S~bseEnata ştit:?l! fl,..€.JtA ( ~.i~:Ţi.J:J.~ ,t'fl~~~;ţ~dG~'gfI«i~·t.;/"!.T.···..··· , la .. '{t.M.~.~1 N.U.f)t9f./ .V.L.U./. t!~.u.R.ţ,,?]i .
•.•.•••. •. o·· .. · .•.. · •.•..•• · · ...........•... , CNP , , domiciliul " .
.......................................................... , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asocj"at sau, ac;;ţiohar:Ia şoc.i~tăţicoll1etCial:~j:cPfnPăjliifso.c!~tăţi naţiQnale;'il}sţituţij·de credit, grupuri de
inter'es.e'conom'ic, precui)1 şi membru'În aS'ociaţii, fu-n.daţiiş'O,lu'alte orgilnizaţii n·eg\Jv.erJlamentale:..

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Deţinută
sociale sau de părţilor sociale

actiuni şi/sau a actiunilor
1.1....

,r .? """") - -
/ / / /

/ / / /
/ ( (' ---------

(
- --------

2: Cidiţ'!ţ~.a'~.'t!Ue"1bt~}n:Rr.g~nel~;,d~ cp'n,ct'ltc~r~r,i administrilre. ~i, contr,i:>1.ale 'soc.ietăţi 19ţ .com-llrciale, regiilor
au'tono'me;'" c,obîlfa'lliil'or1soi:retan~.natioli'illet.instrtufiilof,' de' credit;grup'urilor de interes economic, ale
il~o.c!ăw ii>&ăL ":fJiÎdmii I(fr -6fCâii '{i Ito? 0";9a ~iz~tj j';ne~iJv'k roamental e

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor
Denumire şi Adresă Detinută

2.1.. .. -.,

/ - ----:::,"'.:>

/ / ~
f /.. ,/

3. Călitatea de membru Îh.cad.rul·~~şocia"tiil'QJprQfesiomile-şilsa'u ~sindicale
3.1 .. MEI'18f<u rSil-lb.ic 64T

4. Calitatea; dE!meinbru În or.ganele de conducere, administrare şi control, retr-ibuite sau neretriliuite, detinute
În',c~CI~uI.i.-\J~rttCj!!i~rq,6Jitiţ'~:,iiYncţi iâ~ţ(n.uta:·şi ,deil.urifi rea p~rt,lautu i,po iiti~ ,. .
4.1.. .. ----/

.>-,_.



5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare in 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 majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, pren umele/den umirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa Încredinţat
contractul

Titularul

~
Sol/sotie /'
...... /

/- Rude de gradul I '1 ale /titularului
....... , V
Socetăti comerciale /

,

/Persoa~ă fizică autorilală/
Asociaţii familia le/ Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi {civile profesionale cu -
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat / Organizaţii

Jneguvernamentale/ Fundatii/
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 beneficiarului 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 menţionale.

Data completării:

2.5'. AO. .2010

2

,.

Semnătura:


