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DECLARA TIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Su bsemnata,
de Consilier general

CNP

Poterasu V. Cornel Constantin , având funcţia
la Consiliul General al Municipiului Bucuresti

, domiciliul Bucuresti,

,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea şi adresa-

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, recum i membru În asocia ii, funda ii sau alte or aniza ii n uvernamentale:

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a actiunilor

1 .1 -------------------------------------------

'~. iicBfi(julII:;l1fe~S(,-~iâriilor~llrifund:,i'iiu]J ~I-i'a-t~i'Nltii-=uiranci:nrfI iie~u;'-crnanlcnî.alt::
-
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Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
Clubul Sportiv Municipal Bucuresti, Reprezentant CGMB in neremuneratCalea Victoriei, nr. 126 Consiliul de Administratie

3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale . , ,
3.1 ...... ------------------------

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.. .... Partidul National Liberal sector 4 - vicepresedinte

Tineretul National Liberal - membru Biroul Permanent National

5. Contracte, inclusiv 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 societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar:

Institutia Procedurnprin Ddla VaIoorea5.1Beneficiarulelecon1ract:numele, contIa:tantă: careafost Tipul îocheierii D.mlta totalăaprenumele/denumireaşiadres1 denumireaşi încredinţat contIa;tu!ui contractului contractului contractuluiadres1 <XXJ1Ia;tu]
Titular...............

SotIroţie...............
- -

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
') __.. , J:egjilor. autonorpe, aJe companiilor/societMilor naţioItl!le, ale instjtuţiilor de credit, ale gruput:i1or de intere
,.•..- .•..

1



Rude de gralul 1')aletitularului
............

." , .
Socictăţicomerciale/P~ fuică
autoIizatăIA3x;iaţiifumiliale/Cabinete
individuale,cabirde crociate, sxictăţi
civileprofesiooalesau~idăţi civile
profesionaleQ.I răspurKJerelimitatăcare
~ profesiade avocatiQgpnizaţii

'e' Fundatii!A3x;iatif)IIlUnaJ' , ,

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege 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 Iobţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

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