
DECLA  ° 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 M 

de 	inspector 	 1 
CNP 	 , domiciliu 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul pen 

Anexa 2 –Legea nr.11761201( 
i  ŢIE DE INTERESE 

tei L. Mirel-Cosmin 	 , având funcţia 
PRIMARIA 	MUNICIPIULUI 	RAIOVA, 
DIRECŢIA DE URBANISM 	SI AM PqAJAREA 
TERITORIULUI, SERVICIUL AUTO  g  ZAŢII iN 
CONSTRUCŢII, OBŢINERE AVIZE TA ■ 	 , 
Craiova, 

— , 
1 privind falsul in declara ţii, declar pe propri 	răspundere: 

1. Asociat sau ac ţionar la societ ăţ i comerciale, 
interes economic, precum şi membru in asociatii, 

Unitatea 
– denumirea şi adresa – 

companii/societăţi na ţionale, institu ţii de 
fundatii sau alte organiza ţii neguvernamentale: 

credit, grupuri de 

Calitatea definută  
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a 
actiunilor 1 .1... 	- - - - 

- - _ - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, 
regiilor autonome, ale companiilor/societ ăţ ilor 
interes economic, ale asocia ţiilor sau funda ţ iilor 

administrare ş i control ale societăţilor comerciale, alc 
na ţionale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurillor de 

ori ale altor organiza ţii neguvernamentale: 
Unitatea 

– denumirea ş i adresa – Calitatea definut ă  Valoarea beneficiilor 
2.1 	- - 

- - _ 
- - _ 
- - - 

3. Calitatea de membru in cadrul asocia ţiilorprofesionale şi/sau sindicale 
3.1...... 
SINDICATUL SALARIAŢILOR DIN AUTORITATII 

NOSTRU" - MEMBRU 
SI INSTITUTII PUBLICE LOCALE „DREPTUL 

- 
- 

4. Calitatea de membru 1n organele de conducere, administrare ş i control, retribuite saU neretribuite, 
deţinute in cadrul partidelor politice, func ţia detinută  ş i denumirea partidului politic 
4.1 	- 

- 
- 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultanţă  juridică , consultan ţă  ş i civile, ob ţinuite ori 



aflate in derulare in timpul exereit ării fune ţiilor, mandatelor sau demnit ăţ ilor publice linan ţ ate de la 
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi comerciale eu capital de stat sau unde 
statul este ac ţionar majoritar/minoritar: 

Anexa 2 —Leg,ea nr.176/2010 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
pmumele/denumirea şiadresa 

Inslitulăa 
contra~: 
denumha şi 

admsa 

Proceduraprin 
catu afost 
incredintat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
incheierii 

contractului 

10 

• 	11 

1 1 	01F: 

...ii 	ui 

Valoarea 
totalăa 

contractii 
ui  

- 

Soţ/soţie ............... 
_ 

Rude de gradul I 1)  ale titulamlui 
............ - - 
Societăţicomerciale/Persoană fizică  
autorizată/Asociaţiifilmiliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societ ăti 
civile profesionale sau Kicietăţi civile 
profesionale cu ras'punclere limitată  cate 
desksoarăprofesiadeavocat/Organi4i 
neguvernamenta1e/Fundaţii/Asocialii2)  

- - - 

Prin rude de gradul I se inţelege părinţi p 
Se vor declara numele, denumirea şi adre 

soţul/so ţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarar 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de 

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

Data complet ă rii 

08.06.2017 

linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
beneficiarului de contract unde, prin calitatea 4e ţinută, titularul, 

aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se de lar ă  contractele 
ul impreună  cu so ţul/so ţia ş i rudele de gradul I d ţin mai puţin de 
lodul de dobândire a actiunilor. 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

2 


