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Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

DECLA • TIE DE INTERESE 

drei-Cosmin 	 , având functia 
ria municipiului • Craiova — Directia Investitii, Achizitii ş i 
ţii, Serviciul Investiţii ş i Achiziti! 

CNP 	 , domiciliul Crat va 
eunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

iat sau actionar la societ ăti comerciale, companWsocietăti nationale, 
economic, precum ş i membru in asociatii, fundatiii sau alte organizatii 

N 
s 
d 

institutii 
neguvernamentale: 

de 

. de părti 
ciale sau 

actiuni 

credit, grupuri de 

Valoarea total ă  a 
părtilor sociale 

şi/sau a actiunilor 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea de ţinută  

' 	.1 	. 

i 

i 

_. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control 
regiiior autonome, ale companiilor/societ ătilor nationale, ale institutiilor de 
•,,.eonomie, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

ale 
credit, 

societă tilor ,eomerciale, ale 
ale grupurilor de interes 

Valoarea beneficiilor Unitatea 
— denumirea si adresa —  	

Calitatea de ţinută  

2: 	 

$. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 	Sindicatul salariatilor din administratia publica 

4. Calitatea de membru 1n organele de couducere, administrare ş i control, 
t-Ieţit-e "in cadrul partidelor politice, functia detinut ă  şi denumirea partidului  

retribuite satH neretribuite, 
politic 

4.1 	 

Contracte, inclusiv cele de asistent ă  juridică, consultantă  juridică, consultantă  şi civile, obtinute ori 
derulare in timpul exe•cit ării funeffilor, mandatelor sau deranit ă tilor publice finantate de la 

de stat, local şi din fonduri externe ori inchelate cu societ ăti comerciale cu capital de stat sau unde 

este ac ţionar majoritariminoritar: 

Boarnă  A 
de inspector 	 1a 	Prim 

Licit 

Subsemnatul, 



nexa 2 —Legea nr.176/2010 

51 Beneficiaml de 
prenumele/denum .  

xntract:numele, 
şi adiesa 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procecluraprin 
care a fost 
increMat 
contractul 

Tipul 
contractului 

indieierii  

comractului 

Deda Durata 
contractului 

Valoarea totalăa  

contractului 

	_ 	...... ..___ 

Soţţie . 	 
	. 	..___ 

Rude de gradul I' ) - etilnlarului 
............ 	_ ----- 

Socidăţi cometuiale/Persoană fizică  
autoriită/  i ** 	.i,  familiale/Cabinete 
individuale,cab;  ,-  asociate, societăţi 
civile profesionale  i 	smietăţi civile 
profesionale curăspunclere limitatăcare 
desraşoară  pmfesiai de avocat/ Organiz4i 
neguvemamental0Fundaţii/Asoci4P 

	_ ---- 

') Prin ru 
2)  Se vor d 

soţul/soţia ş i r 
societăţilor com 
5% din capitalu 

de gradul I se inţelege părinţi p 
clara numele, denumirea ş i adre 
ele de gradul I ob ţin contract 
rciale pe acţiuni la care declara 
social al societăţii, indiferent de 

linie ascendentă  şi copii pe linie escendentă . 
a beneficiarului de contract unde, rin calitatea det,inut ă, titularul, 
, aşa cum sunt definite la punctu 5. Nu se declar ă  contractele 
tul impreună  cu soţul/soţia ş i rudel de gradul I de ţ in mai puţin de 
modul de dobăndire a acţ iunilor. 

  

    

    

Prezenta Ldeclara ţie  constituie act public şi răspund potrivit legb penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data completă rii 	 Semnă tura 

19.10.2017 

2 


