
PRI.\'I.ĂRIA 1\1U~ ICI PI ULe I BUCLREŞTI

DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatu I/Subsemnata GtZl'<;,/)I ,l.:, ,t: jCJll~/( ~(.'"" (:.{:<, 1>// ''1
având funcţia delNSet(iC:'~" lal':>;':~H.~,'{)it:(C~(i (.tI! ,';>/ (ţ",!li'((i(

(jtNlf:i:.:V>t, CNP " domiciliul,
,/!:,L;C:""I-Zl;~II, cunoscând prevederile art 292 din Codul penal

privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere.

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sa!.!.!!..aCJiuflilor-r

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

I interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

'1' Unitatea ~~ --, -II - ~a-I-ita-t~;- Nr. de părţi
sociale sau deDenumire şi Adresă Deţinută

I ,_ ~cţiul1i _
, 1 1 --------,--------·----7

Valoarea beneficiilor
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2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, wupurilor de interes economic, ale
asociaţii lor sau fundatiilor ori ale altor organizaţii neguve..r.f1.amentale

Unitatea I Calitat~~
2 1 De"':Jmlre şi Adresă L- ~nu~---:.__ -- I -+- -- - -' - -
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3~alitatea de membru În cadrul asociatiilor rofesJonale şi/sau sindicale

3 1 'S iti 1',.: (' t\ I\.." L ''/ C 1:(L < ") ~,

4~Calitatea de membru În organele de conducere, adlninistrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
În cadrul artidelor olitice, functia detinută şi denumirea artidului olitic
4 1

----- .--



---~.---+-
Titularul

5. C"entracte, inclusive cele d'e asiste;;ţăjuridică~ cons'llltanţă 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 ()ri Înctl~ate cu societăţi comerci~le cu capital de st~~~u u~~,e_statul ~ste ac~onar malo!:il!.'lr/minoritar
5 1 Beneficiarul de. contract Instituţia Procedura !TIpul 1 Data. Durata I Valoarea
numele prenumele/denumirea I contractantă. prin care a I contractuluI ! Încheierii . contractulUi I totală a
ŞI adresa denumirea ŞI fost! contractuluI i contractuluI

adresa incredlnţat II

contractul
. I

t .

Sot/sotie
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aleRude de gradul I -,'

lIluiaruiul

Socetătl comerclale /
Persoană fiZică autonzată/
AsociatII familia le/ Cabinete
Individuale cablilete
assoclate societăţi clvile
profeslonale sau societăţi I

clvile profesionale cu jl
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de _ __~ - - , -- t

avocat / Organizatii I I I
neguvernamentale/ Fundaţii/ i ! I I

,.As_o_c_iaţ~~~ -..L l~_~..J .~.______L. ._. __ 1

'1) Prin rude de gradu/I se fntelege părinti pe linie ascendentă şi copil pe linie descendentă
'21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, pnn calitatea deţinută titularul,
sotul/sotia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt deflnite la pct 5.

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

Data completării:
') c.. G:'. {'- ..,I.C.J. 2C, ·c,

Semnătura:


