BD. EL! ABETA NR. 16

DECLARATIE DE INTERESE

SEC

3 COD 030019!

&. 017 2 0/

Subsemnatul/Subsemnata, M USTATEA N. ANDREI-VICTOR
, având funcţia
la.
SEF SERVICIU
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
,

de
CNP

,

,

domiciliat în

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

&an

.
Calitatea
detinuta.

Nrr de părţi sociale
sau de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
i/sau a acţiunilor

MUNTENIA BUCUREŞTI

ACTIONAR

2253

C£cotaţie bursă

S.C. IRVAM CONTEXPERT S.R.L

ASOCIAT

45

1.1. SIF
1,24

societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale! instituţii de credit, grupuri
mic pre ,um şi membru în asocia ii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
* denumirea şi adresa …

„n

.

organele de conducere, administrare şi controlale societăţilor comerciale,
ale grupurilor
„
tor organizaţii neguvernamentale
—»

denurgişeîniaadresa
,
2.1. COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI
…

ŞI PASAJE BUCUREŞTI SA.

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

ADMINISTRATOR

2500 LEI/LUNA

I3I'Galîtăfeiiile'fnîe'iiibfii în cadrul asociaţiilor profesionale şHsau sindicale:
3,1.

'de de conducere, administi are şi control, retribuitesa neretribuîte,
,
undelor politice,funcţia deţinută şi denumireaPartidului politi
4 ]. TREZORIERALIANTA I IBERARI' OR ŞI Dî OMCRATILOR BUCUREŞTI SECTOR 5
'

Şi!

4—a
“

„…i—__.

…

__.……ff

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în

timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilnr publice finanţate de la bugetul de stat, local
şi din înndu ' 'xterne, ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

acţionar [najnhtar/niinoritar:

.

5.1 Benenciaml de contract:

numele„prenumele/denumirea ş iadics'i(

.

Instituţia
contractantă:
'
'
d cimmirca
ŞI
adresa

Procedura
p rin care a
&)“
încredinlaî
contractul

Tipul

coniraclului

U

aia

,““"“…..

contractului

Durata
contractului

V 3 | (“…ma

“mm 3

contractului

Titular..…………

!
!

'

Sot/soţie ...............
Rude de gradul I') ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată! Asociaţii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile
profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată
care desfaşoară profesia de avocat]
Organizaţii neguvemamentale/
F undaţii/ Asociaţii”

')

Prin rude de gradul] se intelege părinţi pe linie ascendemă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele denumirea şi adresa hcnciiciamlui de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi
rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sum definite la pct. 5.

”

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării

15.05.2013

