
Anexa 2 -Legea nr.176/2010 

DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	ECEA MARIANA MONICA 	 , având funcţia 
Primaria Municipiului Craiova- DIRECTIA DE 

de INSPECTOR ASISTENT 	 la [MPOZITE SI TAXE 

CNP 	 , 	 CRAIOVA, DOLJ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, d[eclar pe propria r ăspundere: 

1 1..,Nociat sau u ,etionar la socie ţă  l cornerclale, companii/societ ăti na ionale, institutil de crtd-it, ir-u-puri de 
1 iuteres econornie, precum şi membru in asocia rt, fundatil sau alte organgiiveraaaiiietita1i: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea detinută  

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totala a 
părţilor sociale 

şi/sau a 
acţiunilor 

1.1 .-=. 	 -- _ 

___ _.--------"-   

2. Calitatca de membru in organele de coude cere, admirti trare şi control ale societăţilor ,eoraerciale, ale 
regillor autonotne, ale companillor/weiet ăţilor naţionale, ale instiru ţillor de credit, ale grupurilor de 
interes CCODOIlliC, ale asociaţiilor sau 1und4ii1r ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea detinut ă 	Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa - 

2.1 	 

. 
I 	in C2 drul asociaţiilor profesionale li/sau sindicale 

4, Culitatea de membru m oll.!,anele de condu[tere, adminisirare şi control, rl ,tribuite S2 Ill neretribuite, 
deţinute in cadrul partIddor politiee, func ţia de ţraută  ş i denumirea partidului poLitie 
4.1  	  

--__—__ ----- 	---  - 

5. Contracte, incillSiN eele de asjsren ţă  juriclică , consultanţă  juridică, comultan ţă  şi eivile, obţinute ori 
allate in derulare in tianpul exercit ării fune ţfilor, mandatelor sau demnit ă tilor publice finan ţate ide la 
bugetul de stat, llocal si din fonduri externe ori ineheiate eu soeiet ăţ i comereiale cu capital de stal sau unde 
statul este ac tonar majoritariminoritar: 
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histituţia 
5.1 Beneficiatul de contract numele, 	contra~ 
prenumele/denumha şi adresa 	denumirea şi 

adresa 

Procadura prin 
care afost 
incredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
incheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

ialciarea 
h3ta1ă  a 

connactul 
ui 

------- 	- -  -  -  -_____ 

s--------  
-- , 

Soţ/soţie ............... - — 

,- ---'''''- - 

Rude de gradul I 1)  aletildarului 
............ 

Societăţi comerciale/Perscană  fizică  
antorizffilAsocia ţii fiamale/Cabin& 
inclividi  nle,  cabinete asociate, societa ţt-
civile profesionale snlisocietăţi civile 
plufesionale curăspundere limitalâcare 	„ 
desraşoarăproksiadeavoc2t/~ii 	y 

neguveniamentale/Fundaiii/  • ••  '..11-2) 

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte,, a şa cum surit 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 de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 
15.06.17 
	

ECEA MARIANA MONICA 

2 


