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ANEXA Nr. 2 

PRIMĂRIA SECTOR 3

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata, COLCEAG AURA, având funcţia de şef serviciu la PRIMARIA 
SECTORULUI 3, domiciliat in Bucureşti, sector 3 , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi 
:membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: ______________________

;Nr. de părţiUnitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

1.1...... 1
1

sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control a!e societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale 
companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor do credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea 
beneficiilor

2.1.....
T~

I
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

3.1. ....

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, 
funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

4 .1 . ....

5. C ontracte, inclusiv cule de  asistenta ju r id ica , consu ltan ta  ju rid ica , consultanta si civile, obtinu le  ori aflate în  derulare în timpul exercitării j 
funcţiilor, m andatelor sau dem nitarilor publice finan tate  dc la bugetul dc stai, local si din fonduri ex terne ori închciate  cu societati 
com erciale cu capital dc stat sau  unde statu l este ac ţionar m ajoritar/m inoritar:

5.1 B eneficiarul de contract: num ele, p renum ele/ 
denum irea si adresa:

Institutia 
contractanta: 
denum irea si 

adresa

Procedura prin 
care a  fost 
încred in tat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
to tală a 

contractului

T itu la r..................
S o ţ /s o ţ ie .................
Rude d e  gradul I1) ale ti tu la ru lu i...................

Societati conierciakv'Pcrsoana fizica 
autori zata/A  soci ati i fam iliale/C abinete individuale, 
cab ine te  asociate, societati c iv ile  profesionale  sau 
societati civ ile profesionale cu răspundere lim itata care



dcsfasoara p rofesia de avocat/O rganizatii 
ncguvernam en ta le /F unda tiiA soc ia ţi i2)

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea 
deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării 17.02.2016

Semnătura


