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DECLA ŢIE DE L 	

INTERESE  

Anexa 2 - egea nr.176/2010 

S. bsemnatul 	 Dumitru irela Daniela 	 avănd funcţia 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA D ' CŢIA DE 

	

URBANISM 	51 	A I NAJAREA 
TERITORIULUI,SERVICIUL AUTORI; A ŢII iNT de INSPECTOR 	 la CONSTRUCŢII,OBŢINERE AVIZE,TAXE 

CNP 	 domicili 1 CRAIOVA,s 

— , ...unuşcatm preveaeme art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe propri: r ăspundere: 
Asociat sau ac ţ ionar la societati comerciale, companii/societa ţ i na ţionale, institu ţii de credit, grupuri de interes economic, precum ş i rnerub,,iîn asocia ţii, funda ţii sau alte organiza ţii neguvernamentale: 

Valoarea total ă  a Nr. de părti Unitatea 
părţilor sociale Calitatea de ţ inută 	sociale sau - denumirea ş i adresa - 

ş i/sau a de acţiuni 
acţiunilor  

2. Calitatea de membru îii organele de conducere, administrare ş i control ale societ ăţilor comerciale, ale autonome, ale companiilor/societ ăţilor na ţionale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asocia ţiilor sau funda ţiilor ori ale altor organiza ţii neguvernamentale:  
Unitatea 

	

Calitatea de ţinută 	Valoarea beneficiilor - denumirea ş i adresa -  

	

2.1 	 

3. Calitatea de membru in cadrul asocia ţiilor profesionale ş i/sau sindicale  3.1.....Sindicatul Salaria ţilor din Autorit ău ş In tituth  Publice Locale DreptullNostru - 
ii 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite detinuteîn  cadrulpartidelor  politice, func ţ ia cle ţ inută  ş i denumirea partidului politie 

	

4.1 	  

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică . consultan ţă  juridică , consultan ţă  ş i civile, obţinute ori aflate in derulare in timpul exercitrii func ţ iilor, mandatelor sau demnităţilor publice finan ţate de la bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate en societ ă ti comerciale cu capital de 'tat sau unde este ac ţionar majoritar/minoritar: 

1 



5.1 Beneficiarul de contTact: numele, 
prenumele/denumitea şiaciresa 

Instituţia 
contractantă: 
dentani şi 

ackesa 

Procedura prin 
cate a fost 
increclinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Anexa 

Data 
incheierii 

wn 
tracţidui 

2 —Legea 

Durata 
cortractului 

nr.176/2010 

Valoarea 
totală a 

contractul 
ui 

Soţ/soţie............... 

Rude degadul I I  ) ale titularului 
. 	......... 

Societăţi comerciale/ Persoană  fizică  
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 
it ,uduale, cabinete asociate, societăt,i 
civileprofesionalesau societăţi civile 

ofesionalecu răspundere limitată cate 
deskşoarăprofesiadeavocat/Organiza ţii 
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţii2)  

I)  Prin rude de gradul I se in ţelege părin ţ i pe 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa 

so ţul/so ţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de 

Prezenta declara ţie constituie act public 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

a7,  49   

linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendentă . 
benefIciarului de contract unde, prin calitatea ck.,linut ă , aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se de 
impreună  cu soţul/soţia si rudele de gradul I d 

modul de dobăndire a ac ţiunilor. 

si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 

.. 

ţin mai 
lară  contractele 

titularul, 

puţin de 

sau 

2 


