
DECLARATIE DE TNTERESE 

Subsemnata STANCIU M ADELA NUSA, având func ţia de inspector 
debutant clasa I gradatia 1 la Prim ăria Municipiului Craiova — Directia Imnozite 
Taxe, CNP 	 Craiova, 

judeţul Dolj, cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in 
declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat sau actionar la societ ăti comerciale, companii/societ ăti nationale, institutii de credit, 
grupuri de interes economic, precum şi membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii 
ne• -uvernamentale: 

Unitatea - denumirea şi adresa - Cali tatea definută  
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Valoarea totală  a părţilor 
sociale şi/sau a ac ţiunilor 

1 .1.... 	- - - - 

_ 
- 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societ ătilor 
comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, ale institutiilor de 
credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociatiffor sau fundatiilor ori ale altor 
or anizatii neguvernamentale: 

Unitatea - denunnrea şi adresa - Calitatea de ţinută  Valoarea beneficiilor 

2 .1.... 	- - - 

3.Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale i/sau sindicale 
3 	1 ... 	 - 

- 
_ 



4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau 
neretribuite, detinute în cadrul partidelor politice, func ţia detinută  si denumirea partidului 
I  o.litic  

4.1... 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică, consultanţă  juridica, consultanta si civile, 
obţinute sau aflate in derulare in timpul exercit ării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor 
publice finanţate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi 
comerciale cu capital de stat sau unde statul este ac ţionar majoritar/minoritar: 

Pfficedura 	 -1" 
Instituţia 

' 	r4 ptit care a 5.1 Berieficiattil de omract numde, 	amttadattll: 	 Tiptd 	Da 	 Valoarea  fost 	 ibeheiedi 	 totala a prentmeledenurnirea şi  	denumhea şi 	catactului 	 ccuitmului 
akusa 	incredirţt 	 offltmcinhi 	 contractului 

conftazIul 

- 

S 	 T- oţ/s4e 	...... 

Rudedegrackilfaletituhuki ............ 	 - 
- 	  

Societăţiconuciale/Pasoană ffzicăatiod7ĂWAsoci4ii 	 - 
familiale/Cabwieteindividuale„cabineteasociate 
sxidăţ" civileprofesiomiesalsxiehNicivile 
pmfesionaleairăspuncierelimitsfăcared~tră  
profesieLdeaţoc3/0~inzguvernainerinlei 
FAX 

Prin rude de gradul I se intelege p ărinţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe iinie descendentă . 
2 ' Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se deciara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 defin mai putin de 
5% dia capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 
sau caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării: 
02.05.2015 


