
Subsemnata, 
de 

CINV 

DECLARATIE DE INTERESE 

MOISE P. SIMI3NA 
Inspector Principal 	la Primăria Municipiului Craiova 

, domiciliul 	CRAIOVA, 

, având functia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r ăspundere: 
_ 

1. Asociat sau actionar la societ ăti 
interes economic, precumembru 

comerciale, 
in asociatii, 

– 

companii/societăti 
funda *i sau 

Calitatea 

nationale, 
alte or aniza 

de ţ inuta 

ş i control 

institutii 

Nr. cle p ărti 
sociale sau 
de actiuni 

ii  neguvernamentale: 
de credit, grupuri de 

_ 

Unitatea 
– denumirea ş i adresa 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a actiunilor 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, 
regiilor autonome, ale companiilor/societ ă tilor 
economic, ale asociatidor sau fundatiilor ori ale 

Un itatea 
– denurnirea ş i adresa – 

administrare 
nationale, ale institutiilor 
altor or‹.7.anizatii neguvernamentale: 

ale societă tilor 
de credit, ale grupurilor 

Valoarea beneficiilor 

comerciale„ ale 
de iinteres 

i 

Calitatea detinut ă  
2.1 	 

ş i/sau sindicale 3. Calitatea de membru  in  cadrul  asociatiilor_profesionale 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, 
detinutein eadrul partidelor politice, functia detinut ă  ş i denumirea partidului_politic 

retribuite sau neretri–buite, ' 

— 5. Contracte, inclusiv cele de asistent ă  juridică , consultantă  juridică , consultantă  şi civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercit ă rii functidor, mandatelor sau clemnit ă tilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local şl din fonduri externe ori incheiate cu societ ă ti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar m.ajoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul decontract numele, 
prenumele/denurnirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă  
denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 
carea fost 
inciedinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

-1-  
Dat L 

incheierii 
'contrac tului 

D urata 
contractului 

— 

Val oarea 
totalaa 

cortactului 



Titdar ....... ........ _. 	____ 	 __ 	 

_ Soţ/soţie  	

Rude degradulI aletitularului 

Societ4 comerciale/Petsoan ă  fizică  
autorizată/Asociaţii lmi1ia1e/Cabinete  
individuale, cabineteasociate, gacietăţi 
civile pro&sionale sai 	1 sociffiţi civile 
profesionale cu răspundere li~eare 
desPaşoarăprofesiade avocat/Organizaţii 
neguvemameniale./Fundaţii/ Asociaţii2)  

1) Prin rude de gradul I se Inţelege p ărinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă . 
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul Impreun ă  cu so ţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţin mai pu ţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţ iunilor. 

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

Data completă rii 

14/06/2017 

2 


