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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata ȘTEFĂNESCU ANDREI DAN, având funcția de Expert, la
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - Direcția Transporturi, CNP , domiciliul
București, , cunoscând prevederile art.
292 din Codul penal privind falsul în declaraji, declar pe propria răspundere :

bau acționar la societăți comerciale, companii/societăți națIonale, instituțII de credit, grupuri dă
Interes economIc, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

a

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

)

sociale sau de
acțiuni

a
părților sociale

FiIsau a adiunHor

autonome, companiIlor/societăți naționale, Instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociatiilor sau fundatlilor ori ale altor organizatII neguvernamentale

Unitatea T –Calitatea
Denumire și Adresă I Deținută

Valoarea benefIciilor

2.1

o și/sau sindicale
e

în cadrul partidelor politice, funclia deținută și denumirea partidului politic



5. Contracte, inclusiv cele de asistență Juridică, consultarI$ șI cIvile, obținute sau aflate în derulare în timpul
exercItărII funcțiilor, mandatelor sau demnltățllor pubIIce fInanțate de la bugetul de stat, local și din fondurI
externe orI încheIate cu 60eietăti eomereial6 ou eapital do 8tat 6au unde 8tatul este a6tlonar maioritadminoHtar

numele,prenumele/denumirea 1 contractantă: l prin care a 1 contractului 1 încheierii I contractului I totală a
și adresa { denumirea și I fost 1 l contractului 1 1 contractului

adresa încredInțat
contractul

Mt

Rude de gradul I ’1) ale
titularului

Socetăl comerciale /
Persoană fizică autDrizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2>

H) Prin rude de gradul I se înplege păHn$ pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
-2> Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinută, titularul,
sojul/soIa și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5.

Prez8nta d6elarâți6 constItuie act publie ȘI ră8pund, potrivit legII penale, pentru in6xactitat6ă
sau caracterul inoomplet al datelor menționate.

Data completării: Semnătu

02 iunie 2021


