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DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,

de CONSILIER
CNP

STOINU GH.CONSTANTIN
, având functia
Primaria Municipiului Craiova, Directia Impozite si
Taxe, Serviciul Recuperare Creante Fiscale si
la Eliberare Certificate de Atestare Fiscala

, domiciliul Craiova,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul "in declaratii, declar pe propria r ăspundere:
I. Asociat sau actionar la societ ăti comerciale companii/societ ăti na
mteres economie precum st membru in asociatii,
funda ii sau alte ork , i,
_

Unitatea — denumirea -şi adresa —
1.1......

Calitatea de ţinută

-

-

Nr. de p ărţi
sociale sau
de acţiuni
-

Valoarea total ă a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor
-

_
_

z. Latitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societ ăţ ilor comerciale, ake
regiilor autonome, ale companiilor/societ ă tilor nationale, ale institu ţ iilor de credit, ale grupurilor de intere's
‹,
economic, ale asocia ţiilor sau fundaţ iilor ori ale 2 Itor organiza ţii negm, ernamentale:

,

,

Unitatea
— denumirea si adresa --

Calitatea de ţinută

V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asocia ţiilor profesionale ş i/sau sindicale
3.1......

Membru al Sindicatului din administratia Dublica locala

4. Calitatea dle membru in organele de . ,condueere, administrare ş i control, retribuite sau neretribuite,
deţ inute in cadrul partidelor politice, func ţia deţinută ş i denumirea partidului politic
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă juridică ,consultanta juridica, consultan ţă si civile, ob ţinute ori aflate
in derulare in timpul exercit ării funcţ iilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul de

1

_
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stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţ i comerciale cu capital de stat sau uncle statul est
acţionar ma oritariminoritar:
InsC[tuţja
Procedura prin
Dala
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contmet: numele,
contractsffi:
care a fast
Tipul
Durata
incheierii
totală a
pienumeleidenumirea şiadiesa
denumirea şi
incredinţat
contractului
contractului
contractul
ui
contractului
aciles...
coniractul

-

_

-

Soţ/soţie
-

••••••••••••-•

Rude
------1)
deg -adillI ale bitulatului
............
Societăţi comercialUI5ergoană fizică
autorizata/'
familialeCabinete
1 individuale, cabinete asociate, societăft
civileprofesionale sausocietăţi civile
profesionale curăspundeie limitată cate
des şoarăprofesia de avocati Organiza ţii
neguvemamenta1e/Funclafii/Asociaţii2)

-

_

_

_

_

-

-

_

-

-

-

-

-

_

-

_

Prin rude de gradul I se inţelege părinţ pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi a.., esa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţulisoţia şi rudele de gradul I ob ţin contra te, a şa cum sunt definite 1 a punctul 5.Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declar tul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent • e modul de dobandire a actiunilor.
I)

Prezenta declara ţie constituie act pu 1 lic ş i răspund potrivit legii penale pentru inexaditatea sau
,..aracterul incomplet al datelor men ţionate.
-
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