
; PRIMĂf1iA MUNICIPIULUI BUCUREŞT~'

: DECkbR~ŢiE DE INTERESEI . Nr.••..•.LO,...... r;rj

I_!,"a ,,1..1...1.,Inl.i ••.•~,Q,,~~.,??If>ţ
DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata ,....•.'.q//~ ~.C( r.-"/. :,~.< , , ,..,
având funcţia de .f-)(A:-(Y~.5.<:.'?\~1/.c."!. .. , la.. ,...?J2I'P7~f/?'::-1., !:'!.~X/~'~'(/)(a.~~: .'J.~c.>v'~.,5,-;"/.: .
... , CNP ' , "':' ,.. , domiciliul ./J.v."'''~~'/>
...... :: .":"::-:- ,.., cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal
-privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociaţ 'sa\!, ~G,ţionar;ia'şoclet~ţr com~rCiafE1.,cQmp.;:(iliils~cretăţi n~ţiQf.iale,'"insţiţuţii de credit; 'grupuri de
interes.'ecoriomii::, PÎ'~CUIŢIşi m'emBru in a'sociâ.ţii; ,funaaţij;ş'~ualte organizaţii ·negu\lernameiltale:

1,1,

Unitatea
Denumire şi Adresă

Calitatea
Deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni
_ ... ,.

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor

Valoarea beneficiilor

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

2..Calj~ate:~'<l~·,!Ţ1v~:'!'_·_'~f._.r'iAf1>l~~ş~n~_,le .•d:~?on.p.u.~e.r~~~a~~j~-_,st~~f~_~i ~ontrolal~,'socjeţăţ~ l51r"comllrciale, ~egiilor
auto.nţ>.mel;cpmPJl,ll_t~"'h c!~taJJ.:-_nfţlo!).al~;.!RS,tl!ut,lIlqr,;d,e,-,credlt, grupurilor de Interes economiC, ale
asoî:iatiilcîr-1saiJfuildatiflo rJale-altor drgaiiizatiine,gINerri'amenJale

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă Detinută

2,1.. ..

. ~. ~ ~ _ _N.-~-

• <~- ._ .•.•. ' •• ---- -_._-_..... _ --_." --- ".

3. Calitatea 'qerne(nbru\jI):,i::âClruJ:as0cia'tiiloj' ţ rqfesi'ol)ale'!şi/,sa"u'sil')dicale

3,1.. C'CU:('-G:,/t./L c....<!?j'J<,./"4- ry'2; L.L7R.7 <:/,dI,6/C/ avc1-1k·.:'//
..\L "..-----...

//

--

~/. ---,-----_ .. ------_ .... --

4. C!"lit;atea,;9!1'~embr~c Î.IJI?rg_an\lle9~~conducer,e',,adinin;istr('Jr.e:ş[ contrql; retribuita s'au'neretribuite, deţinute
În'caâru,,·b.ar:t.iâelo.rii>.OIitrc.-.~lJub~ii'a'detrnut~' şi.,dei'fui'niŢea'PSlr'tidu[uipolitic •
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 majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele,prenumele/denumirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa Încredinţat
contractul

Titularul . . ~ .. . .
"' ..

-'.... ~_. - --._---.,

SoUsotie
.... /

-Rude de gradul I '1 ale
titularului

Socetăţi comerciale I
,

Persoană fizică autorizalăI
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu /

răspundere limitată care
desfăşoară profesia de ~_.__ ..----- ..- -- _ ..----- -'-------".- _ ..__ .

avocat I Organizaţii
neguvernamentalel Fundatiil
Asoci;;!tii '2) •

") Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa ben~ficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută. titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite (a pct. 5.

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

Data completării:
') -~,:).!O 1.. olC

.-

2

,.

Semnătura:


