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Anexa 2 —Legea nr.17612010 

DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemnata Cimbrea F. Stela Simona, 	avâncl func ţ ia de inspector 
Primaria municipiului Craiova, Direc ţia Servicii 
Publice, Serviciul Ad Ministrare si Monitorizare 

la Transport Public Local Siguran ţa Circula ţiei 
CNP 	 domiciliul: CRA1OVA, 	 Jud. Dolj 

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

1. Asociat sau actionar la societ ă ti comerciale, companii/societ ă ti nationale, institutii de credit, grupuri de 
iinur UN euununne, nreetun st memnru in asoetatn, Tuntlatn sau alte organizatu 

Calitatea detinut ă  

ne_guvernamentale: 
N r. de părti 
sociale satt 
de ac ţ iuni  

- 

Unitatea 
denumirea ş i adresa 

Valoarea lotala a 
părtilor sociale 

ş i/sau a ac ţ iunilor 

- _ - 

L. antatea ie membru in organeie de condueere, administrare ş i control ale societa ţ ilor comerciale, ale 
regillor autonome, ale companiilor/societ ă tilor nationale, ale institutidor de credit, ale grupurilor de intere ,, 
economic, ale asocia ţiilor sau fundatfilor ori ale altor or?anizatii neguverriamentalc:  

Unitatea 
Calitatea detinat ă 	Valoarea denumirea ş i adresa  

`) .1 	  

3. Calitatea de membru în cadrul asocia ţ iilor profesionale si/sau sindicale  
3.1.. . S1NDICA UL SALARIAŢILOR DIN ADMINIS'IRATIA PUBLIC LOCALA 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
de ţinute in cadrul partidelor politice, func ţ ia detinuta si denumirea partidului politic  
4.1 	 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţa juridica, consultan ţa juridica, cons 'ltan ţa si civile, ob ţ inute ori atlate 
in derulare in tirnpul exercitarii func ţ illor, mandatelor sau demnit ă tilor ublice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori inchciatc cu societa ţi comerciale cu c pital dc stat sau unde statul este 
ac ţionar majoritariminoritar: 	 , 

• 



Anexa 2 —Leoea nr.176,2010 

5.1 Beneticiaml cle contract: numele, 
pienurneleident.imi 	şi aciresa 

Instituţia 
contiudanta: 
denrimilut şi 

adres,r.1 

Procedura prin 
GlIC a fost 
încro.finţat. 
coniractul 

Data. 
Tipul 

incheierii 
contractului 

contractului 

Durati 
contractului 

Valoarea 
totilă  a 

contractului 

Thular ............... 
_ — _ — 

SoVsotie ..... ...... .... 

Rude de gadul I ') ale titulamlui 
............ — — — 	_ _ _ 

Societati comerciale/ Persoană.tiAca-
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
inclividuale.cabineteasociate. societa ţi 
civileprofesionale sau:)(...iet'".111 civile 
profesionale cu tăspundere litnitata cate 
desfăşoală  pmfesia de avocat/ Orguniza ţti 

I  neglivernamentale/ Funda ţii/ Asociaţir)  

— — — — — 

Prin rude de gradul I se in ţelege p ă rin ţi pe linie aseendent ă  ş i copii pe 1iiie descend.ent ă . 
Se vor deelara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţ inuta, titularul. 

sonillso ţ ia ş i rudeic de gradnl .1 obtin contra.cte. a şa CLIIT1 sunt definite la piatctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societă tilor comerciale pe ac ţ iuni la care declarantul impreuna cu so ţul/so ţ ia i rUdele de 2-,radul I de ţ in mai pu ţ in cic 

din eapitalul social al societa ţ ii. indiferent de rnodul de dob ăndire a actiuni1( r. 

Prezenta declara ţie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data complet ă rii 

09.06.2017 


