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DECLARAŢIE DE INTERESE 
Subsemnatul/Subsemnata, 	CIUCĂ  M. DELIA CLAUDIA 	 , având funcţia 

Primăria Municipiului Craiova, Direc ţia Servicii 
de DIRECTOR EXECUTIV 	 la Publice 

CNP 	 , domiciliu I CRAIOVA, 

	 — , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţ ii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat sau ac ţionar la societăţ i comerciale, companii/societ ăţ i naţionale, institu ţii de credit, gru puri de 
interes economic,  •  recum ş i membru in asociatii, fundatii sau alte organiza ţii neguvernamentale: 

Unitatea 
– denumirea şi adresa – 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de ac ţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a -..icţiunilor 
1.1... 	 - - 

_ - - - 
- - - 

- - - - 
- - 	1 - - 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ş i control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societ ăţ ilor nalionale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilor de 
interes econornic, ale asociatiilor sau funda ţ illor ori ale altor organiza ţ ii neguvernamentale: 

Unitatea 
– denumirea şi adresa – 

Calitatea detinut ă  Valoarea beneficiilor 

2.1 Spitalul Clinic de Boli Infec ţioase ş i 
Pneumoftiziologie „Victor Babe ş" 

Membru titular in 
1 

Consiliul de Administra ţie 
350,00 lei 

Colegiul Naţional „Carol 1" Craiova 
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti" 

Membru in Consiiiul de 
Administra ţ ie 

0 lei 

Ansamblul Folcloric Maria Tănase 
Membru in Consihul de 

Administraţie 
0 lei 

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
Pre şedinte Consiliul de 

administraţ ie 
0 lei 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Membru supleant in 

Consiliul de Administraţie 
0 lei 

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

- 	
1 

- 

- 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul  •  artidelor politice, func ţia deţinută  şi denumirea partidului politic 
4.1  	 - 

- 

- 

- 
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5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultanţă  juridică , 
aflate in derulare in timpul exercit ării func ţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi comerciale 
statul este ac ţionar majoritar/minoritar: 

eonsultanţă  şi civile, ob inute ori 
publice finan ţate de la 

cu capital de stat sau unde 

5.1 Beneficiani de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
caltractanfă : 
clenumirea şi 

adresa 

Proceduraprin 
careafost 
incredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

heinc 	er i 	ii 
contractului 

Dat  a 
Durata 

contractului 

Valowea 
totalăa 

contractulu 

1 

Soţ/soţie ............... 
_ 

• Rude de gaclul 1 i)  ale tflulamlui 
............ - - - _ - - 

- 

Societăticomemiale/Persoană fizică  
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, socielat- ,i 
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspunclere limitată  care 
desraşoarăprofesia de avocat/ Organiza ţii 
neguvemamentale/Funda ţii/Asociaţii2)  

- - - - 

I 

- 

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

so ţul/so ţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul impreun ă  cu so ţul/soţia ş i rudele de gradul 1 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 ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

2 


