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Anexa 2 --Legea nr.176/2010

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de CONSILIER

CREŢU V. DANIELA

CNP
cunoscă

CG

, având functia

la Primaria Municipiului Craiova
,

nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria r

ă spundere:

1. Asociat sau ac ţ ionar la societ ă
(i comerciale, companii/societ

ăţi nationale, institutil de credit, grupuri de
interes economic, precum i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Unitatea
— denumirea ş i adresa —

Calitatea de ţinut ă

1.1......nu e cazul

2. Calitatea

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea
. total. ă a
părţ flor
sociale
ş i/sau a
acţiurfilor

_i_
I
de membru in organele de conducere, administrare
ş i control ale societ ă tilor comerciale, ale
1

regiilor autonome, ale cornpaniilor/societ ă
tilor nationale, ale institutillor de credit, ale grupurilor de
interes econoni ic, ale asociatillor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

2.1

Unitatea
denumirea şi adresa

1

Calitatea de ţinută

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor nrofecion

Valoarea benefiefilor

/sau sindicale

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare
ş i controll, retribuite sau nerctribuite,
inută ş i denumirea partidului politic
4.1
deţ inute in cadrul partidelor politice, func ţia cleţ

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă juridic ă ,, consultan
ţă juridică , consultan ţă ş i civile, ob ţinui e ori
aflate in derulare in timpul exercit ării func ţ iilor, mandatelor sau demnit
ăţ ilor publice finan ţ aite de la
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ
ăţ
i comerciale Cu capital de stat sau unde
statul este ac ţ ionar majoritariminoritar:
1
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5.1 Berkficiaml decortact: numele,
primiIenii şiadresa
Titular

Insâtuţia
contractaniă:
denumirm. şi
adresa

Proceduraprir

care afost
incvedinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
incheiedi
con tactuhri

Durala
contractului

Valoarea
totalăa
contractul
ui

Soţ/soţie ...............

Rude de gradul Ia1etitu1aiu1u1

Societăţi comerciale/Persoan ă fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete
cabinete asociate, societ ăli
civile profesionale sau societ ăţi civile
pr.ofesionale cu răspundere limitată care
des&şoară profesia de avocat/ Organizaţii
Prin rude de gradul I se Inţ elege părinţi pe linie ascendent
ă ş i copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
de ţinută , titularul,
sotul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a ş
a
cum
sunt
definite
la
punctul
5.
Nu
se
declar
ă contractele
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul impreun ă
cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţ in mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac
ţiunilor.
I)

2)

Prezenta declara ţ ie constituie act public şi ră
spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate.
Data complet ării
12.06.2017
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