
Mh. aI%:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnata Mardarovici Diana
Municipiului București , CNP
ap.91, cunoscând prevederile-
răspundere

lcția de Consilier General la Consiliul General al
:iliul

F) r

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale,
interes economic, precum și membru în asociații,

companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de
fundații sau alte organizații neguvernamentale

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Nr. de părți
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a
părților sociale

ii/sau a acțiunilor
2031.1. S.C. The MDA MEDIA S.R.L. Bucuresti.

Sector 2, Str. Portile de Fier nr. 13
Administrator,
asociat unic
Asociat

100%

1.2. IDEA CONSULTING S.R.L. – R MOLDOVA.
mun. Chisinau , sec. Riscan i , str
Alexandru cel Bun, 51/a

S
sediul in Mun. Bucuresti, Str. Liniei. nr. 39,
BI 7C, Sc. B, Et. 3, ap. 25, sector 6.
Bucuresti

1.4. Rotary Club București
Independentei nr. 7

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societățilorgâBI
instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale

66% 1056 MDL

Cișmigiu, Str Membru

autonome. companiilor/societăti nationale
izații neguvernamentalesau ori ale altor

r

Denumire si Adresă
S.C. The MDA MEDIA S.R.L, Bucuresti, Sector
2, Str. Portile de Fier nr. 13

MMI
Detinută

Administrator,
asociat unic

Valoarea beneficiilor

0

3. Calitatea de membru în cadrul
3.1 Nu am

asociațiilor profesionale Ii/sau sindica19

în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute
în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4.1 Nu am



Rude de gradul I
titularului

ale

Socetăți comerciale /
Persoană fIzică autorizată/
Asociații familiale/ Cabinete
individuale. cabinete
asociate, societăți civile
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfășoară profesia de
avocat / Organizații
neguvernamentale/ Fundații/
Asociații '2>

-1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
sojul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din
capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării :
15.06.2021


