
•
........,...__ .- -'-'

I -._-- -...._-
i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

i DECLARAŢiE DE !NTERESE

DEC~:\.RAŢIE DE INTERE~~u:~·.cd.:~~·~a..l.Q Anu~.l.Q

. SUbs~mnat~~mnata \CO < ~ '0" 'r~~ f··~C!ţ ··U·~·········,·· ,
avand funcţia de. . ~~ .~~~.' .., la..:.;~~~i":':0, 0c ~« ~I,L.'-..' .
. .. . , CNP , dom ICI II UI .
...... , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe prc pria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi. come ciale, companii/societăţi,nn",a1:~~~tUţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În as ciaţii, fundaţii sau alte O~t" neguvernamentale:
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Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor

Valoarea beneficiilor

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni
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Unitatea CalitateV
Denumire şi Adresă D~
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/
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2. Calitatea de membru În organele de ctnduce't.e;'Eg~minjli"ţrar i control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, compimiilor/societăţi naţion le, irist.itlJ,tjilor. credit, grupurilor de interes economic, ale
asociatii lor sau fundatiilor ori ale altor or~ anizatii ne ~namentale

Unitatea .....-....-calitatea
Denumire şi Adresă ...........--Detinută
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3. Calitatea de membru În cadrul asociati lor profesionale şi/sau sindicale
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4. Calitatea de membru În organele de c )ndu~,' administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
În cadrul partidelor politice, functia detir utăii denumirea partidului politic __
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Titularul

SoUsotie

Rude de gradul I '1 ale
titularului

.

.'

Socetăţi comerciale I
Persoană fizică autorizatăI
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia d
avocat I Organizaţii
neguvern.amental Fundaţiil
Asociatii 2)

/

/
.,
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'1) Prin rude de gradul I se Înţelege părinţi pe li ie ascehi:t~rtiHi. r;;opiipe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea şi ac'resa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte .aşa cum sunt definite la pct. 5.
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Prezenta declaraţie constituie act public şi' răgpt:J'nd,
sau caracterul incomplet al datelor rT;lelţionate,

potrivit legii penale, pentru inexactitatea

~nătura:
L


