
Anexa 2 —Legea nr.176/2010 
DIECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul„ 	 GRUIA VIORICA 	 , având functia 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA — 

DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE, SERVICIUL 
UR1VIARIRE, EXECUTARE SILITA PERSOANE 

de 	IN:SPECTOR DlEBUTANT 	la 	 FIZICE 
CNP 	 , domiciliul 	Craiova, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societ ăti nationale, institutii de credit, izrunut ri 
111 IVI-VN CCOHOW te, precum ş t illeM13/11In asociatii, fundatii sau alte organiza ii tb.uvernamentale: 

Unitatea — denumirea şi adresa — Calitatea detinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

_ 	 
Valoarea total ă  

a părţilor sociale 
şi/sau a 

acţiunilor 
1.1...... 	 - - 

- - _ - - - - - _ - 
- 

comerciale, ale 
grupurilor de 

- 	 - - 
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale m)cietăţilor 
regiilor autonorne, ale companiilor/societ ătilor nationale, ale institutitlor de credit, ale 
interes ecortomic, ale asocta ţtilor sau funda ţidor ori ale altor organiza n neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa —  

Calitatea deţinufă 	Valoarea beneficiilor 
2.1 	 - 

- _ - _ - - _ - - _ 
,3. Calitatea  de  membru în cadrul asociattilor  profesionale ş i/sau sindteale 
3.1. MEMBRIJ IN SIND1CATUL FIINCTIONMULOR PUBLICI DIN CADRUI PRIMARIE1 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 

- 
r- 41. Calitatea cle membru in organele de conducere, administrare şi contro11, re.tributte sau neretribuite, deţtnute in eadrul particlelor polittee, fune ţia deţinută  ş i denumirea partidului politic 

1 .1..,... 
._. - - _ 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă  iuridieL (Vkiwititsint& iiii4r1;e4 	...,,,»...14-...4x ., 	—:.,:a_ 	_ii.....!___. 
y- 

1 



aflate în derttlare in timpul exercit ării funetiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publiee finati ţate de la 
bugetni de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cusociet ă ti comerciale eu capitM dle stat sati unde 
statui este ac ţionar majoritar/minoritar: 
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5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şiadresa 

Instituţia 
contractantă: 
clenumirea şi 

adresa 

Procecluraprin 
care a fost 
inuedinţat 
contractul 

contractului 

Data . i . 
incheleri 

contractului 

toTipul 	 talăa Durata 
contractului 

Valoarea 

contractul 
ui  

Rude de gradul I I)  ale titulatului 
........... - - - _ - - 

Societăţ-  i corneteiale/Persoariă  fizică  i autorizată/Aseciaţii £imiliale/Cabinete 
indivich  liale,  cabinete asociate, societali 
civileprofesionale sau  societăţi civile 
profesionale cu făspundete limitatăcate 
desraşoatăprofesiadeavocat/0~ii 
neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţiiz 

- - - - - - 

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

soţul/soţia 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 impreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobanclire a ac ţiunilor. 

Prezenta deelara ţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau[ 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

16.05.2017 .•4 

2 


