
DECLARAŢIE DE INTERE 1SE 
Anexa 2 —Legea n•.176/2010 

Subsemnatul/Subsemnata, 	TRANDAFIR M.D MIRELA-DELIA 	 , având func ţia 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

de 	 EXPERT 
	

la 	DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA 

CNP 	 , domiciliul CRAIOVA,! 	 DOLJ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat stu ac ţionar la societ ăţ i comerciale, companii/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, grupuri de 
in*r 	nrmg nrim g mpnihrii "isn 	 fini 	ii 	fIrcrnni7atii neonwsnin nwntip! 

„— 	Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

Calitatea de ţ inută  
Nr. de pă

rt' 
i 

sociale sau 
de ac ţiuni 

a. 	V loarea total ă  
a părţilor sociale 

ş i/sau a 
 

acţiunilor 

1.1  	  

2. Calitatea de metubru in orgauele de conducere, administrare si control ale societ ăţ ilor comerciale, ale 
reghlor autunome, ale companidor/societ ăţ ilor nalionale, ale institu ţhlor de ciedit ale grupu ri lor de 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

Calitatea de ţinută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

3. Calitatea de rnenţbru in cadrul asociatillor profesionale  
3.1 	 

sittsau sindicale 

Membru Sindicatul Salariatilor din Autoritati si Institutii Publice Locale ,Dreptul Nostru" 
AIESEC-Alumni-membru fondator 

4. Calitatea de rnembru in organele de conducere, administrare ş i control, retribuite 
deţinute in cadrul partidelor politice, func ţia deţ inută  si denumirea partidului politic 

Silu ncretribuite, 

4.1 	 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultan ţă  juridică, consultan ţă  si eivile, ob ţinute ori 1 
aflate in derulare in timpul exercit ării func ţiilor, mandatelor sau dentnită tilor publice finantate,. de la 
bugetui de stat, local si din fonduri externe ori kcheiate cu societ ăţ i comerciale cu capital d[e stat sau unde 
statul este ac ţ ionar majoritar/minoritar: 	

t,  

1 



Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

5.1 Beneficiarul decontract:numele, 
prenumele/clenumirea şiadresa 

Institulia 
conlractzrită: 
cienumitua şi 

acin-sa • 

Proceduraptin 
carea fost 
Incredinţat 
contractul 

Tipul 
contractwo 

Data 
incheierii 

ui  
Durata 

contractului 

Valoarea 
Ibtalăx_ 

conţracinl 
ui .  0 

SoVsoţie . 	 

Rudedegradu11 1 	) aletiffilanilui _  , 

Societăţi comerciale/Persoană  fizică  
autorimtă/Asociaţii 13mi1iale1 Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societăfi 
civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu ră&puncietu limitată  care 
desNoarăprofesiade avocat/ Organiza ţii 
neguvernamet1a1e/Funcla ţii/Asocialii2)  

1)  Prin rude de gradul I se inţelege părin i pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
Se vor declara numele, denumirea şi a resa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contr cte, a şa cum sunt defmite la punctul 5. Nu se declară  contrâctele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care decla an ţul impreună  cu soţul/so ţia ş i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 	 Semnătura 

. 	c>2 


