
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Sulbsemnata, 	 MOISE .SIMONA 	, avâncl func ţ ia 

de 	INSPECTOR 	 la PRIMAIUA MUNICIPI 111 CRAIOVA 

CNP 	 , domiciliul 	CRAIOVA, 

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

.4.sociat sati ac ţ ionar la societ ăti cornerciale, companli7societ ăţi na ţ ion:tle, insrita ţii de credit., grupari de 

iuteres econorn[c,j)ITC11~1ellIbruin  

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

asocni ţn, tur,datii sau arte or_g:Inirspj"gp.Neruau 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

ICIII  ZţAi~gai~ffliA 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunflor 

conducere, administrare si corarol 
na ţ ionare, ale institu ţ idor de 

ori ale altor  organizatii neg 	ţ ent 

ale societ ă tdor comercitilc, aW , 
credit ale grupuri1or de [uteres. >r:  

„tle: 

2. Calitatea de membru 1n oroanele 41e ,-, 
reoidor autonome, ale eornpaniilor/societ:1 ţ ilor -,,, 
cconornie, ale`asoe iatiilor  sau funda ţ iilor 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

Calitatea detini ţita Valoarea beneficiilor 

2.1     	
1 

1 

3.1... 	. 

,I. Calitatea de mernbni 1n organele'Weinducere 	. riţinistraii control.  

detinute  in cadrul partidelor politice, func ţia, deţinută  ş i denurnirea partidului polfi 	_ 

5. Contracte,1nc1ustv cele de asistenţă  juridie ă , consultan ţă  juridică , cou;ultant:i si civitc, optiuute ori allate 

în derulare lu timpul exercitării func ţidor, mandatelor sau demnit ăţ ilor, publice rinan ţ:,tte de la bugeiLul de 

stat, local si din fonduri externe ori Incheiate cu societ ăti comerciale cu'capital de slai sau uude §tatul este 

actionar majoritar/minoritar: 
1 1 	 Proceduraprin 

5.1 Beneficiami decontract numele, 	 •II  III  .tor, 	• 	Cate.afo 
prenurnele/denumirea şiadresa 	 . ■  , umirea şi 	Inctedinţat 

1,.., :„...‹, 	contractul 

Data 
Tipul incheietii 

contractului contractului 

Valoarea 
Durata otală a 

contracullui conttactulut. 

1 



I 

Rucie de graclul I aletitulantlui 
-...-..... 

Societ4comerciale/Petscan ă fizică  
autorii/Asocialiifamiliale/Cabinete 
indivicirrale,cabineteasociate, societăţi 
civile pro&sionalesau societ ăfi civile 
profesionale cu răşpundete limitaffi care 
desffişoarăprofesiadeavocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundatii/Asocia ţiP 

i 

1)Prin rude de gradul I se -inţelege p 
2)Se vor declara numele, denumirea 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin 

societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care c 
5°70 din capitalul social al societ ăţ ii, indife 

Prezenta declaratie constituie 
caracterul incomplet al datelor ment 

Data completării 

15/09/2017 

trin ţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe inie descendent ă . 

ş i adresa beneficiarului de contract Unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

ntracte, a şa cum sunt definite la punctul :5. Nu se declar ă  contractele 

.clarantul impreun ă  cu so ţul/soţ ia ş i rudele de gradul I de ţ in mai puţin de 

•ent de modul de dobândire a ac ţiunior. 

t public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
ate. 

2 


