
DECLAIRAŢIE DE 

i6 37/3 o6 2c9 

Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

Su bsemnatul/Subsemitata, 	VLADU F. DOREL 	 , având functia 
de inspector la Primăria Municipiului Craiova, Directia Servicii 

Publice, Serviciul Administrare şi Monitorizare 
Transport Public Local şi Siguranta Circulatiei 

CNP 	 , domiciliiul Craiova, 

— , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulin declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, institutii 
interes economic, precum şi membruln asociaţii, fundatii sau alte organ 	. n neguvernamentale: 

parţi 
sau 

ale 

de acţiuni 

de credit, grupuri de 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Nr. de 
Calitatea deţinuta 	sociale 

Valoarea totală  
a părţilor sociale 

şi/sau a 
acţiuni lor 

1.1 	 — — 

şi cont ol ale societătilor 
ale institutillor de credit, 

altor organizatii peguvernamentale: 

____ 
— 

— 
2. Calitatea de membru 1n organele de conducere, administrare 
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, 
interes economic, ale asociatiilor sau fundatiflor ori ale 

comerciale, ale 
grupurillor de 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea de ţinută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

— 

3. Calitatea de membruIn cadrul asociatiilor profesionale 
3.1 	SINDICATUL SALARLkŢILOR DIN AUTORITĂŢ I 
„DREPTUL NOSTRU" 

şi/sau sindicale 
ŞI INSTITUTII PUBLICE LOCALE 

— 
— 	 
— 
— 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, 
detinute lin cadrul partidelor politice, functia detinut ă  
4.1 	 

administrare şi control, retribuite sau neretriibuite, 
şi denumirea partldului politic 

	 —  

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă  juridică, consultantă  juridică, 	onsultantă  şi civile, obţinute ori 
aflate 1n derulare 1n timpul exercitării functiflor, mandatelor sau dentnit ătilor publice finantate de la 
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societ ăti comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este actionar majoritar/minoritar: 



Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

5.1 Benefteiatul de ocutract numele, 
prenumeleldenumitua şi adresa 

Institulia 
cottactantă: 
denurnha şi 

adtusa 

Proceiraprin 
eare afost 
incmdinlat 
contradul 

Tipul 
contractului 

Dda 
Inc 	

Durata heietii 
contraddui 

contradului 

Valoarea 
totală  a 

coniraciul 
ui 

.-------- 7 
77  Soţisoţie  	/ 

Rude de gradul Paletitulaului 
............ 

Societăli comatialeiPersoznă  fizică  
autorkEdăi Asocialii tintlialel Ckinete 
individuale, cabinde asociate, scciet¥ 
civileptoksionale sau socidăţi civile 
profesionalecu ffispundete limitatăcae 
desraşodăprof2siadeavocd/Or~i , neguvernatneniale/Funda ţii/AsociatiP 

7 

7 /7 
7 

1)Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe 1i.iie descendentă. 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract uude, prin calitatea de ţinutA, thularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa 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 tudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, 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 
31.05.2017 

2 


