
- 

Anexa 2 -Legea nr.176/2010 

DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	DICIANU MARINELA 	 , având func ţ ia 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Directia 

de INSPECTOR 	 la 	Elaborare si Implementare Proiecte 

CNP 	 , domiciliul 	 Craiova 

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

1. Asociat sau ac ţ ionar la societăţi comerciale, companii/societăţ i 
interes economic, precum  ş i membru in asocia ţii, funda ţii 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

naţionale, 
sau alte organiza ţ ii 

Calitatea de ţinută  

institu ţ ii de credit, 
neguvernamentale: 

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

grupuri de 

Valoarea total ă  
a părţilor sociale 

ş i/sau a 
acţ iunilor 

1.1 	SC TEONEX SRL - Craiova, str.Gogu 
Constantinescu, nr.9 Asociat 10 1001ei 

- 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ş i control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societ ăţilor na ţionale, ale institu ţlilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asocia ţiilor sau funda ţiilor ori ale altor organiza ţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	 - 	 NU ESTE CAZUL 

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

- 	 NU ESTE CAZUL 
- 	  

4. Caltatea de membru in organele de conducere, administrare ş i control, retribuite 
deţinu te 1n cadrul partidelor politice, func ţia deţinută  ş i denumirea partidului politic 

sau neretribuite, 

4.1 	 - 	NU ESTE CAZUL 
— 

_ 
5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultan ţă  juridică , consultanţă  şi civile, ob ţinute ori 
aflate 1n derulare in timpul exercit ării func ţlilor, mandatelor sau demnit ăţ ilor publice finan ţate de la 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe orii Incheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este ac ţionar majoritar/minoritar: 
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Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

5.1 Ben:.ficiaruldecontract nurnele, 
prenurrde/denumirea şi adrusa 

Institulia 
contractarQ 
denumiwa şt 

admsa 

PIDcedurarain 
care a fost 
incpedintat 
contractul 

contractului 

Data 
. 	 .. 

mchet^ 	ent 
. 

contractulut 

kTipul 	 )talăa Durata 
contractulcontractibi 

Valoarea 

ui 

NUE,SrECAZUL 

Sot/sotie ............... 

RudedegradiiI1) aletitulamlui 
........ 	... 

Socidăti comeuiale/Persoană fizică  
autorizal `a/ Asociatii familiale/Cabinete 
individwle, cabinete asociate, societatl 
civile profesionale qA1 i societăti civile 
profesionalecurăspunderelimitatIcare 
desffişoarăprofesia de avocat/ Organizatii 
neguvernameritale/Fundatii/AsociatiP 

1)Prin rude de gradul I se intelege p ărinti pe linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendent ă . 
2)Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut ă, titularul, 

sotul/solia ş i rudele de gradul I obtin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreun ă  cu sotul/sotia ş i rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societ ătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completă rii 

03.05.2016 
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