
D 

subsemnatuusubsemnata, 	• 

Je 	5EF SERVICIU 

CNP 	 ■ 

eunoscând prevederile art. 292 din C 
1" 

LARATIE 

IRONACIIE 
la PMC 

omiciliul 	CRAI()VA, 

P. 

k--71-12 

Anexa 2 -Legea nr.176/2010 

DE INTERESE 

NIARINA CRISTINA 	 , având functia 
- SERVICIU IMAGINE 	 , 

: 

, ,dul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria 
, 

răspundere: 

-11.1pli[ri1 
, 

credi ■:. 1. Asoc1Lt sau n'f'tiî'in'a.`1.. 	a societa'ti c 
...intereugonomiţ 	oen. 	ş i rnembrit 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

ierciale','&iin'P'fl:iţilifsWW 
1],t asocia ţii4unda 

-,- 

- 1'na ţi6na1c, 
1 	ait:4 1trgniza 

Calitatea de ţinută  

tii 

Nr. 

intittiţ it'de 
Iteg«,,ernamentale:` ,:.,  

sociale 
de 

de părti 
sau 

acţiuni 

Valoarea total ă  
a părţ ilor sociale 

ş i/sau a 
acţiunilor 

1.1...... 
SC SMARTEAM SRL, Craiova, jud.Pr's,o1j, 

L 
Părţi sociale; 

50 % 200 lei Acţionar 

ASOCIAŢIA DIMANCHE, Craiova,liid. , 	Dolj 
Membru 0; 0 0 lei 

ale 

altor _orlauiza ii ne!uvernamentalc: 

, 

	

e,con 	cer-e, 
• .. 	. 	, or. 

ale 

,•, 	= 2. Calitateae rnembruqtr cir -  ne—e ._ 	.• regiilor autonome, ale compannlor/socteta ţt 
interes economic, ale asocia ţiilorsau.'funda ţ iilor'ori 

administrare- 
nationale, 

i control 
•• 

ale institu ţnlor 

Calitatea de ţinută  

de 

	

societăţ ilor cc nurciale';', 	ţe`,  
credit, 	ale 	gll ,1 purilor 	de 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa 

i 
Valoarea beneficiilor 

3: Ca it'd'ea.: 	e 	13ţ0IiN'a fo, 	iâ iilOr; rOksiOnale ş i/sau sindicale 	 • 

3.1...... 

11 
-1. Calit:itea de membru în organele 
de ţ inute  nn c;Adrul  partidelor politice, 

de conducere, 
func ţia detinutk ş i 

l'tt 	I 

administnire si control; retribuite sau neretribuite, 
denumirea partidului politic ,  

_ 

1 

ori keheiate 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţa 
aflati.: îa derulare in timpul exereitzarii 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe 
statul ete ac ţionar majoriitar/ming'tar: 

juridica, 
func ţ iilor, 

, 

consultan ţă  
nundatclor 

juridica, consultan ţa 
sau demnitâtHor 

cu socie tă ti comerei 21C 
•  

şUeifile, oliţanute o -fr - 
publice firuintate de la 

111 Capffillde , 1;1 t d u unde 
 _ 



Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

5.1 Beneficiarulde contract numele, 
prenumele/denumhea şi adresa i .  

1 	Instituţia 
: ţ contractantâ: 
idenumirea şi 

ţi adresa 
i 

Procediraprin 
careafost 
l'rxxedinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
 .. 

umideni  . 
contractulur 

Durata 
contracdui 

Valoarea 
totală  a 

contractul 
ui 

Tilular 

SoVsoţie.. ....... ..... 

Rude degradul II) ale titularului 
	...... 

Societăţi comerciale/Perwanafizică  
autorimiă/Ascciaţii farniliale/Cabine 
individuale, cabineteasociate, socie4 
civile profesionale 	li  societ4 civile 
profesionalecurăspunderelimitată care 
desa,soarăpro£siadeavocat/01-~i 
neguvernarnentale/Funda ţii/AsociaţP 

oPrin rude de gradul I se Inţele!'• părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumtea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut ă , titularul, 

sotul/sotia ş i rudele de gradul I ob ţi 'icontracte, aşa curn sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la declarantul Impreun ă  cu soţul/soţ ia ş i rudele de gradul I de ţ in mai pu ţ in de 
5% din capitalul social al societ ăţ ii, ind ferent de modul de dobândire a ac ţ iunilor. 

Prezenta declara ţie constituie 
caracterul incomplet al datelor men1 

t public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
ate. 

Data completă rii 
	

Semnă tura 

Q. Wat 

2 


