
452  , 
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Anexa 2 -Legea nr.176/2010 

Subsemnata, 
de SEF SERVICIU CPD 

CNP 
, jud.Dolj , 

CIUPERCEANU T DANIELA 	 având func ţia 
la Primaria Mun. Craiova-DIR.IMPOZITE SI TAXE 	. 

. domiciliul CRAIOVA, 

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

	 - 1. Asociat sau acţionar la societ ăţ i comerciale, companil/societ ăţ i naţionale, institu ţii de credit, gruipuri de interes economic, precum şi membru in asociaţii, fundaţii sau alte organiza ii neguvernamentale: 

Un:itatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a 
acţiunflor 1.1....SC ALEINA TRADING SRL  	ASOCIAT 

XXXXXXXXXX 
20 

XXXXXXX 
200 

XXX3-5&XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXX X'1-(..>0---CYCW(X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXQXXJQQXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXX XX::',WCXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX)-b(XX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXX  XXXXXXXXXX XXXXXXX 
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare 
regiilor autonome, ale companiilor/societ ăţ ilor na ţionale, 
interes economic, ale asoc:ia ţiilor sau funda ţiilor ori ale 

Unitatea 
- denumire:a şi adresa - 

şi control ale societăţilor 
ale institu ţiilor de 

altor organiza ţii neguvernamentale: 

Calitatea de ţinută  

comerciale, ;ale 
credit, ale grupurilor de 

_ 
Valoarea beneficiilor 

2.1 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX)CXXXXX1Wk-XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX XX=X-5-0b(-3-05(XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX);kXXXXX 

3. Calitatea de membru in cadrul asa, ciaţiilor profesionale ş i/sau sindicale  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7(XXXX555-CW( 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX95&XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
4. Calitatea de membru in'Oriane-le &COrlducere, administrare şi contral, retribuite saa neretri buite, 
deţinute in cadrul partidelor politice, func ţia eleţinută  şi denumirea partidului politic  
4.1 	 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică, consultanţă  juridică, consultan ţă  ş i ciivile, ob ţinute orl 
aflate in derulare in timpul exercit ării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finan ţate cle la 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este ac ţionar maioritar/minoritar: 



Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

Instituţia 
5.1 Berieficiatul de contract numele, 	coniractmtă : 
pyznumele/denumitea şi adresa 	denumirea şi 

adresa 

Procedurapin 
careafost 
inct~t 
oontractul 

Tipul 
conlractului 

Data  
incheierii 

contractului 

_ 
•Valoaiza 

Durata 	totalăa 
contractului 	contractul 

X X X X X 	X 

X X X X X 	X 

_ 
Rude de gradul I')  aletitdatului 
............ 	 X X X X X 	X 

_ 
Societăţi cometciale/ Persoan ă fizică  
autorizatăl Asociaţii timiliale/Catinete 
individuale,cabineteasociate, sodet ăţi 
civilepix)fesionale sPĂ  i societăţi civae 	X 
pmfesionale curaSpundere limitad care 
desra,somă  profesia de avocat/ Organimţii 
neguvemamentale/Fundaţii/Asoc . .1;')  

X X X X 	X 

1)Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendentă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţullsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa 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 rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

04.07.2017 

2 


