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DECLARATIE DE INT'ERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de - . inspector 

CNP 

GAVRILA CRISTIANA RALUCA 
, avânct fune ţia 

la Primaria Mun. Craiova• DIR. IMPOZITE S11 TAXE , 
, domiciliul Craiova, 

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

1.Asociat sau ac ţionar ta soe ţetăţ i, comerciale. companii/societ ă  
interes ecenomic, precum ş imentbru in asocia ţii,  fundaţd  

i naţiota 41c, 
sau alte organiza ţii  

Calitatea de ţinută  

institu ţii cht.' credit, gru puri de 
neguvernamentale:  _ 

Valoarea total ă. a Nr. de pă rţi 
părţilor socia1e sociale sau şi/sau a de acţiuni 

acţiunilor 

Unitatea 
— denumirea şi adresa— 

1.1... 

------- 	
,.,.' 

.... 	..... 	___ 2. Calitatea de membru 'in organele de conducere, admintstrare sii controll al 	sodetătilor cn ţrwrf inip ,11.. 
regiilo ţ- antonome, ale co rnpandlor/societ ăţ ilor na ţionale, 411C institu ţ iilor de ercdit, aie griapurtlor de 
interes economic, ale asocia ţiilor sau funda ţiillor ori  ale altor organka ţit neguvernamentale: 

Unitatea 
Cali denumire si adresa— tatea de ţinută 	Valoarea beneficiilor — 	a 

2.1 	 

3 
	

de ineinbru în 	 lor profestonale ş i/sall sindicale 

4. Calitate ţt de membru îri organele de conducere, administrare şi emţ trol, retribui ţ  sau nereiribuite, 
cleţinute in cadrul partidelorpolitice, func ţ ia  deţinută  ş i denumirea partidului politic 
4.1 	 

5. Con ţ rac ţ e, inclusiv cele de asisten ţă  juridică, constiltanţă  juridică , ortsu1tan ţ itci ib obiiittitori e 
aflate in derulare în tirnpul exercit ătrii funcţiilor, mandatelor sau deroutit ă ttlor pu blice finan ţu ţ e 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori Incheiate cu societ ăţt coinereiale cu api ţ al dc s nxt ao ţ ulde 
statul este ac ţionar majoritar/minoritar:  
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. 
51 Beneficiaml de contract: numele, 
prenumele/denurnirea şiadresa 

Instituţia 
contactantă: 
denumirea şi 

adresa 

Proceduraprin 
careafost 
inciedinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
incheierii 

corrackilui 

Durata 
ocetractului 

Valoarea 
totalăa 

contrackil 
ui _ 

— 	, 
- .------ 

Soţ/soţie ............... 

Rude de gradul I i)  ale titularuhi 
............ 

Societtlicormrdale/Perwan ă ftzică  
autorizat5./Asoci*familiale/Cabinete 

- inclividuale, cabinete asociate, sociefăţi 
civile profesionale sau sociffiţi civile 
profesionalecu r'aspuridere limitatăcate 
deskoarăprofesiade avocat/OiDaniza ţii 
neguvernamentale/Funclaţii/AsociaţiP  

1)Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendentă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

so ţul/soţ ia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul impreună  cu soţul/soţia şi 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 si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterui incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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