
 
DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata GRIGORIE C. VIOLETA-LUCICA, având funcţia de Contabil sef la Casa De Cultura Traian
Demetrescu, CNP ************* , domiciliul *******, **** **** ******************, nr. **, bl. **, sc.
*, et. *, apt. ** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

1311300

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa –

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

1.1 S.C. Animarybel S.R.L. - Dolj
************************************** Asociat 18 Părţi sociale 180 RON

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -
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 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută,
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară
contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

Soţ/soţie

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

14-06-2022
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Subse1nnatul/Subsemnata,
CONTABIL SEF

DECLARATIE DE INTERESE

GRIGORIE VIOLETA LUCICA , avand tunclia
de Ia CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU

CNP * _,domiciliul

cunoscdnd prevederile art. 292 din codul penal privind fa.lsul in declara{ii, declar pe propria rdsp.mdere:

Unitatea
- denumirea gi adresa - Calitatea detinure Nr. de pa4i sociale

sau de acliuni

Valoarea totald a
pa4ilor sociale

Si/sau a actiunilor
I.I. S.C ANIMARYBEL S.R.L

ASOCIAT 18 180 LEI

Unitatea
denumirea si adresa

Catiiatea detinuta Valoarea beneficiitor

teL.,g-:

3.1.

!r*€ll,*-t:1!3lt.; *mtrm
4.1

5. I Beneticiarul de contmcil
nurnele. preNnele/denumirea si adresa

Institulia

denumirea Si

Procedua

fost
tncredinlat

Tipul

Soysolie .



Rude de gradul I') ale titularului ..

SocierSt com etcjale./ Persoani fizicd
autorizatt Asocialii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societeli ci!ile
profesionaie sau societSti civile
profesionale cu raspundere limitatd
care deslAfoard profesia d€ avocat/
Organizalii neguvemamentale/
Iundatii/ Asociatii?)

Prezenta declaralie constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomDlet al datelor menlionate.

Data completirii

07.05.2021

Semnatura



DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnand/Subsemnara CRJGORJE VIOLETA LUCTCA
de CONTABIL SEF ]a CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU

, avdnd turclia

CNP

cunoscand prevede le art. 292 din Codul penal privind falsul in declaralii, declar pe propda respurdere:

Unitatea
- d€[umirea $i adresa

Nr. de pd(i sociale
sau de acliuni

Valoarea totald a
pd4ilor sociale

- delumirea si adresa Valoarea beneficiilor

5.1 BencficiaNl de co\tB.il
nunr€le, pfenumeltdenumjrea ti adresa

Sot/sotie...............



Rude Ca gadul Irrale titularului .

Societati comerciale/ Persoanb fizice
autorizau/ Asociaii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societiti civile
profesjonale sau societdfj cjvile
profesionale cu dspundere limitatd
care desl4oari profesia de avocat
Organizalii neguvernamentale/
Fundatii/ Asocialiirl

. Prezenta derlaralie constituie act public ti raspund potrivit legii penale penhu inexactitatea sau caracigrulincomplet al datelor mentionate.

Data completirii

14.05.2020

Sefitnetura



ri| dc Culturl iIRAlAil D€IiETRtECU'

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatd,/SubsemrIata, GRIGORIE VIOLET4 LUCICACONTABIL SEF , av6nd tunctiade

CNP
la cAsA pE cttn fr rffiNDEMErh;#t-

-- 
, domicilirt CMIOVA.

cunoscAnd prevederile art. 292 din codul penal priuioa arru r-J liiJo[l"liffioGa"J

t, Asocjat sau rrtjonar ,a
oe Interes ecotromic. nr.. uIrcft-tale, comnanii/sr

llq rn asociatii. fund,
Unitates

- denunirea Si adresa - Nr. de pAfi sociale
sau de actiuni

Valoarea roGl, a-

pirfilor socjale
!/qu a aciiunilor1.1. S.C ANTMARI?-IaR i

t. 
""tn"*ate regiitor ruronome, ale comipaniilor/societigtor nalionaie,;l; il,d;";;" credil, at€ grupuritorce .nre."s econon;c, alqgsgiadaor sau ruoortiitor o; ote attoio.e;i;iii o";e"uremomentate:

- denumirea si adresa - Calitatea delinut! Valoarea beneficiilor

3. calitatea de membruliiiiruii E au sindicale:

4. Calitatea de memb.,
d-liitrute in cadrul partidetor p;tirice, funcFa detrnufrii +i deDulqiree Dr-r,,,,,, ,llro,,u,til 

t"u neretribuiae,

:.::"":.c. '.1,.i" 1.nrbdzktot 
'au 

dentnitttitor plbric. rin,trhr€ dc h bupcr"iaj,, i i"l".ili),-'.L1.:::,]:.:tr Grl:rc 1 unpur crercirrrii iumriiroi-
c.pi(arde'rii'au !nd.sratur;sre acrio;;;;;;,;.i'Jf,T:t1', ""' rocnr ti d'n tohdur,.rt.m. ., t".h"*"; 

'o.,"uii"",l."iliii',i

5, J Beneticia.ll de comdc(:
numclq prmDm.lc/denumirca ti adresa



Rude de gradnl11) njslituldi;f:::

Sociedf comerciatd perGiiiEica
autorizatt Asociatii familiete/
Cabinete individualg cabinot€
asociate, societili civile
profesionale sau societeti civile
profefional€ cu rdspundere iimitata
care desf6$oa*i profesia de avocat/
Organizatii neguvemamentale/
FundEii/ Asocialiir)

. Pr.ezenta declamlie constituie act Dul
mcomple! al oatelor menlionate. _ blic 5i rdspud potrivit legii penale pentru rnexactatea sau camcterul

Dala comple&di

24.0s.2019



de
Subserlldatul/Subsemnar{

CONTABIL SEF

?aaoqq

OSCLARATTE DA IN"ERCST

anlooRlx vl0l,r?a LUCTCAll-- 
-- 

avdLnd tunqia

CNP

I c 

'$ 
t cr&.t "ti,rrr tr.tr'i'J c'&r^^

I rtnn^&, _--r{7q-_--_ ^.,"^ !{.,,^,at ."". tdft .

cunoscend prevederile ad 292 din aX: rer!: pr!i., li:@

l.l s '' ^NIMARYBEL S.R -
:.rrttrLa

- de'rd.a ti adresa - Calitatea deliooft N!. de pI4i sociaje
sau de acliuni

- dBr]*rnilea si sdrcsa - Valoarea benetciijor

5.1 Bdendan!de o.rNl:
rm.lq lrerln l.rdrnuej.6a 

'i.rdn 
,



Rude de graaut t" etc tjrularltui_

So";.t41 c-'er-atJ nGa 6zrca
autorizatit Asoci.rai fnnitiale/
Cabinete irdiyrrn{le, cabirere
asocrate, socir*ri civile
profesiona'e.r.r soci€tili civile
prcfesio{als &, rispu!&.g limitatjt
care des&soari profesia de avoca/
urgan rzallt tLguvemarnentalc/
liundtii/ A$ciaiiit)

h"",n$iff:rfio|1*;ff#::luie act public si f*rut1d po'ivit le:i: r$are penr! lrexachrarea sau ca.acrcrur

Dat! cornlLtlri

08.05.2018



Subseft hatrl/Subsamnata,
de CONTABII- SEF

i:.1 .

'4./

DBCLARATTE DE TNTDRESE

GRTEORia vIOLtrTA LUCICA
la

. domiciiiul 
-, ),i ,*,x,ai x * ,,.1,i,,1-;**:x { r;ri'*- -cunoscand prcv,jdeijle a . 292 din Coliul penat pnuina ntrU in a."tu.uli a""[ii[p.iu ra.p[I,.

liniratea
- dellrmrret si radrcsa -

].T ( 
' ANIMARYB]JL S.R.L

Caliuba defin ri Nr. de pt4isociate
sa.r de acfilni

Valoarea tohla a-

r actiunilof

- denLrmrea Si ndrcsr , V6loarea bencficiilorCalitatea deliruti

So/solic...............

1,1 Benrlciarul dc ctllrxcr:
nunrcJ., prcrlDcrdddunrksn ri adresa



Societtrli comerciale/ persoandTiG
autoriz4ti/ Asociatii familiale/
Cabin.te individuale, cabih€te
asociaie, societAti civile
profbsionale sa! societiti civile
profesio0ale cL rtrspundere limjtati
care d€sfrloare profesia de avocat/
Organizatii neguve&amenral€/
Frndafi/ Asociafiir)

,"*"fti:i tffiljl;f;;tconstituie 
acr public ,i r&prnd lotrivit legii penale penru irexactitatea sau caracterut

I

I

I

I

Data corlpleteiii

09.05.2017

t::&"
rr, ,i,


