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Subsemnatul/SUbsemIri ifn.
de Consilier general

IONESC'U Andrei-George , a\ând funcția
la Consiliul General al Municipiului București

-Iunicipiul București, ldonriciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în dcclarafii. declar pe propria răspundere:

1. AsocIat sau
dE Întlgrupuri

Fiia 111 en1 fven

acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit.
res economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații
le

Nr. de

paRi \’aIoarea totală a
sociale I părjilor sociale și, sau a
sau dc 1 acțiunilor

t actiuni [

Unitatea
– denunlirea și adresa

Calitatea deținută

1.1. SC .R \:TI-l
Jud. Brăila. Mun. brăila. s*.r, R:1,iu S. C'amDiniu. lrr.14

a-;tlclat -L 10 1 00 lei

2. CaIitat€'a dl
com
ale

membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților
regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit.
de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații
le

Unitatea
de11uluircr si tdre:-,a Calitat,'a deținută \aloareabenetlciilor

2.1. Asociatia De/\ 1l! Iar,- 1 :-tIr;, lcot-nutritdrf-L R ucu!-cști
Ilfov Membru AGA 0 lei

lembru în cadrul aW_ijlp_r_JLrofe_sjonaleji/sau sindicale

membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau
inute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidul_@!ojt{c__1

4.1. Partidul Mișcare:1 F’L,Fult 113 – Filiala S :cttl!' 1 – Pr,-sedinte interimar

5. Contlali
ori aflate îl

de la buga
stat sau un'=le

11

bc-hi;i\48ie d 8 ;si-ste;ljâ iu;idi–că:io;lsiitM-ă ’jncă: C-ii;ht;IIIa ;i-MiDii;iti
I derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților- publice fInanțate
ul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de

statul este actionar maioritar/minoritar:
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1 ) Prin rude de g/l/c/l// 1 -c îl',țelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara nun1,- 1c. d.numircil și adresa henencialului de contract unde, prin calitatea

deținută, titularul, sc iIu1 i. Iți1 ?i 1-,1,1,-IL de gradul I tlllțij'. c\lnll-acte. ușa cum sunt dctlllILC la punctul 5. Nu
se declară contracte 1c sc\cictăli lol- colncrcialc pc acțiuni la c=rc duclarat-ltul înlplcună cu soțul/soția și
rudele de gradul I detin 1'11,i pulin LiC 5oll IJ;11 capitalul strcial 31 socictăȚii. indiferent de modul de
dobândire a acțiuniiL'i-

Prezenta declarație constituie act public și răspund potri\it legii penale puntI-u inexactitatea
sau caracterul incunlp ler aI datIlor nlehționurc.
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