
DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatu I/Subsemna ta,
de CONSILIER

CNP

BOAJA GHE. MINICA , având funcţia
la CONSILIUL GENERAL AL MUN. BUCURESTI

, domiciliul Bucuresti,Str Turda 116,BI36,ap.16,et 4,sect.l

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. precum si membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţi lor sociale
de actiuni Ji/sau a a~unilor

1.1 SC MILDA AUDIT EXPERT CONSUL TING SRL ASOCIAT 60% 2.000 LEIBUCURESTI
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2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor nationale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundaţiilor ori ale altor or2anizaţii ne2uvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
2.1 SC SIND ROMANIA SRL BUCURESTI DIRECTOR 55.000 LEI

2.2 FACULTATEA DE FINANTE BANCI PROFESOR
UNIVERS ITAR 45.000 LEICONTABILITATE DOCTOR

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionaleşi/sau sindicale '.
3.1 FEDERATIA SINDICATELOR SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMANIA PRESEDINTE
3.2 CNSLR FRATIA VICEPRESEDINTE
3.3 C.A.F.R + C.E.C.C.A DIN ROMANIA MEMBRU

4. Calitatea de membru În organele de. conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute În cadrul partidelor politice. functia deţinută şi denumirea p:utidului politic
4.1 Sef Departament Economico Financiar PSD Bucuresti
4.2 Vicepresedinte PSD Bucuresti_. - -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consu'ltanţă şi civile, obţinute sau afla te În derulare În timpul
exerciţării funcţiHor,JIlllndatelor·sau demnităţHorpubli.l:efinanţate de la bugetul de stat, local şi din fouduri
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exercităriijun-cţiilor, mandatelor-sau demnităţiIor publice finanţat~ de la bugetul de stat. IOj:al şi din fonduri
externe ori Încheiate cii societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar:

Institujia Proceduraprin Data Valoorea5.1Beneficiarulde crntrad: numele, cootn:dantă: careafult Tqxll încheierii Durata totalăaprenumele'denumireaşi00resa denumireaşi încredinţat cootrnctului cootrnctului cootrnctului contrnctului00resa cootrnctul
TItular...............

- .. - - - -

SotIOOIie...............
- .. .. - - ..

Rude de graduIII)aletitulatului
.......... .. - - - - .. -

Societăţiaxnerciale/Pmmnă fizică
autOOzatăIAs:riaţii fumiliale/Cabinete
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civileJIOfesionalesausocielăţicivile - .. - - - -
JIOtesiooalew~ lirni1atăcare
~JIOtesiadecwoc:at/~

110 uaio' Fundatii!Asociaţifl

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,

soţuVsoţia şi rudele de gradul 1 obţin 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.

Data completării

........&1..:!(?..~..e.421f)
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Semnătura


