
Anexa 2 —Legea ar.17G(2010 
DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	DRAG0.1 TANTA 	 , având func ţia 
de EXPERT 	 la Serviciul Servicii Publice 	 , 

CNP 	 , domiciliul Craiova, 

etmoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în deelara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat sau ac ţ ionar la societ ăţ i comerelale, companii/soelet ăţ i na ţ ionale, inslitu ţ ii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si rnembru in asociatii, fundatii sau alte organizatii ne_uvernamentale: 

Unitatea 
denumirea şi adresa - 

Cal itatea deti nut ă  

Valoarea total ă  a 
Nr. de părti 

părţilor sociale 
social e sau ş i/sau a 
de ac ţ iuni 

actii_mli or 
1.1 	. 	 - - - 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societ ăţ ilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societ ăţ ilor na ţionale, ale institu ţ iilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asocia ţ iflor sau funda ţillor ori ale altor organiza ţ ii neguvernamentale: 

Un itatea 
denumirea ş i adresa — 

Calnatea detinut ă  Valoarea beneficiilor 

21  	 - _ _ 

3. Cali atea de membru in eadrul asocia ţ iilor profesionale si/sau sindicale 
l 	.. 	 

4. Calitatea de membru In organele de conducere, 
de ţ inute in cadrul partidelor politice, func ţ ia deţ inută  
4 1 	 

administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
si denumirea partidului politic 

5. Contraete, inclusiv eele de asisten ţă  juridieă ,consuffitnt ă  juridic ă , consultan ţă  ş i eivile, ob ţinute ori , 	,  
allate in derulare 'in timpul exereit ă rii func ţ illor, mandatelor sau demnit ăţ ilor publice finan ţate de la 
bugetul de stat, local si din fonduri externe ori ineheiate eu societ ăţ i comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este ac ţ ionar majoritar/minoritar: 
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5.1 Beneficiarul de contluct: numele, 
prenurnele/dent imirea şi adresa 

Instituţia 
contractanta: 
denumiwa şi 

adresa 

Proceduraprin 
cate a fW 
"incredintat 

 	' 
cot itractul 

Tipul 
contractului 

Data 
ncheier i ii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoalea 
totală  a 

contractul 
ui 

Titular . . .. . .. . .. . .... 

Sot/soţie . . .. . .. . .. . .... 

Rude de gadul I' )  ale titulamlui 
............ _ _ _ _ _ _ 

Societăţi commiale/ Persoană  ftzieă  
atitorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, sociefat",i 
civile profesionale sau societăli civile 
profesionale curăspundere limitată  care 
desraşoară  profesia de avocat/ Orpniza ţii 
neguvemarnentale/ Ft indaţii/ Asociaţii 

— — — — — — 

Prin rucle de gradul I se Inţelege părinti pe linie ascendent ă  ş i copii pe 
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract 

so ţul/so ţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la 
societăţ ilor come•ciale pe ac ţ iuni la care declarantul impreun ă  cu so ţul/so ţ ia ş  
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiun 

Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit leg 
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

.scendentă . 
)rin calitatea delinută, titularul, 
5. Nu se declară  contractele 
de gradul I de ţin mai pu ţ in de 

de pentru inexactitatea sau 

Data completă rii 

08.06.2017 	  

2 


