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DECLf\RATIE O[ :i~Tr..I~~'.:=
Zi, :r'~~::a,.~i'\.~(,~~,

l__ ~~ ._-,..~ ~ .

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

aVândSf~~~V~~::~Ţt~, ~~O,~~~',',vgpd~~0,z[rf~~':',~:',::,:~,::',::',::',~:',::',',~',::',:::'
.. , .. , , " , , ' . . .. . .. " C N P , "' ,.., .. , , , .. , dom ici Iiu I .. ,' .. ' .. '
.... ESUWeejn ,.., , cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. As.ociat sau acţionar la s.ocietăţi c.omerciale, c.ompanii/s.ocietăţi naţi.onale, instituţii de credit, grupuri de
interes ec.on.omic, precum şi membru În as.ociaţii, fundaţii sau alte .organizaţii neguvernamentale:

1,1", ,

Unitatea
Denumire şi Adresă

Ca Iifate a,
De(in'ută

~ ")

/
/

/ '\. <

/
/ .-'

Nr, de părţi
s.ociale sau de

actiuni

Val.oarea t.otală a
părţil.or s.ociale

şi/sau a actiunil.or

Val.oarea beneficiil.or

2..Calitatea de membru În.organeledec,.o~d':l~~n~,;,,~PD;ljh,iştr.,!re şi 9.ontr.oI ale societăWqr :c6mer~ialjl', regiilor
aUţ.o~,.o~e,,:c.o,m.p,a.nJ}I?rls.oci~t~ţi",~n~ţionql.e'.:"i?~yt-'J.~ii~~r,~~e c rt;.dit; ,grupurilor de in,teres' econ.omic, ale
aS.oClatllJ.or'Sau·fundatlll.or 9rt:(Ile alt.or .organJza~II,neg~uvernamentale

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă Detinută

2,1, ..

---.:....i " "

" '. . ..,:",

3. Calitatea de membru În'cadrul as.ociatiil.or profesi6riate'!S'i/sau sindicale
-3.-1,~.. .. __ _ '" "j"''':w'"'

'/

4. Calitatea de membru În ,.organele de c.onducere', administrare şi c.ontr.ol, retribuite sau neretribuite, detinute
În cadrul partid,el.ol- P.olitice, functia detinută'şi d~iiumireapartidului P.olitic '
4,1,,, ,

')

/



• ,Jntracte, inclusiv cele de aSlstenla JUrlU'''d, I.VIl" •.•••a ••lw y. ~••.• _, __ ;... _

;rcitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
"teme ori încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar maioritar/minoritar

61 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, prenumele/den umirea contractantă: prin care 13; (:;oiitractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost :::~L ~)I~~ contractului contractului

adresa încredinţăr'
contractul

Titularul r -1----.
')

Sot/sotie /
.... /
Rude de gradul I -11 ale /titularului
"" .... . ) - 'i ..,)..i " 1.. .

,~;'.i~- .'.
Socetăţi comerciale / ~: ;~.

Persoană fizică autorizată/
Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care

Idesfăşoară profesia de
" 'avocat / Organizaţii

(.;; ··:~:cr:4
neguvernamentale/ Fundatii! - .I~:l! 'in·s;
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 cur'r7'sunt,definite la pct. 5.

Prezenta declaratie constituie C;ictiP_ub.l~~,şi Lnşsp,und, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor merlţion~te,.i:l,\,;t ,1i,'_

i ~ .\: . ~~! ,.••. '.

Data completării: Semnătura:

30, Ofj.20:10. .! .:.
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