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DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul,MORCOV MARIUS VIOREL, av ănd functia de EXPERT lg PRIMARIA CRAIOVA-
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA ,CNP 

lomiciliul Craiova 	 lud. Dolj 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul pena I privind falsul în declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

I. Asociat sau actionar la societ ăti comerciale, companii/societ ă ti 
interes econornie, precum şi membru in asociatii, fundatii 

nationale, 
sau alte organizatil 

Calitatea de ţ inută  

institutii de 
neguvernamentale: 

Nr. de pă rţ i 
sociale sau 
de ac ţ iuni 

credit, grupuri de 

Valoarea total ă  a 
părţ ilor sociale 

ş i/sau a ac ţ iunilor 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

1.1......NU ESTE CAZUL 

2. Calitatea tle mernbru 1n organele de conducere, 
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, 
economic, ale asociatillor sau fundatiilor ori a le altor 

administrare şi control ale 
ale institutiffor de credit, 

organizatli negtrţ ernamentale:  

Calitatea de ţ inută  

societătilor comerciale, allE: 
ale grupurilor de interes 

Valoarea beneticiilor 
Unitatea 

— denumirea ş i adresa — 

2.1 	NU ESTE CAZUL 

1 Calitatea de membru 1n cadrui asociatillor profesionale ş i/sau sindicale 
3.1 	NU ESTE CAZUL 

4. Calitatea de membru 1n organele de conducere, 
detinute In cadrul partidelor politiee, functia detinut ă  

administrare ş i control, retribuite sau neretribuite„ 
şi denumirea partidului politic 

4.1 	NU ESTE CAZUL 



Anexa 1-Legea nr. 176/2010 

5. Contracte, inclusiv cele de asistent ă  juridică, consultantă  juridică, consultantă  ş i ci ile, obtinute ori aflate 
1n derulare in timpul exercit ărd functiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local şi din foaduri externe ori incheiate cu societ ăti comerciale cu capital de stat sau unde stRtni 
actionar maioritar/minoritar: 

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

1nstituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Proceduraprin 
careafost 
incredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Oata 
i ii ineheer 

contractului 

Duraia 
contractului 

Valoarea 
 totală a 

contractului 

Titular ...... 	 
NUES I 	E 
CAZUL 

SoVsoţie 	......... 
NUES1E 
CAZUL 

Rudedegradul II )  ale titularului 
............ NUES1E 

CAZUL 

Societăţi comerciale/ Persoană  fi,Acă  
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, 	ietăţi  
civile profesionale sau societ ăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată  care 
desraşoarăprofesiadeavocat/Organizaţii 

NUES1t, 
CAZUL 

neguvemamenta1e/Fundaţii/A9xi0 

1)Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendent ă . 
2)Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul 1 ob ţ in contracte, a şa cum sunt definite la punctui 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul Impreun ă  cu so ţul/soţia i rudete de gradul 1 de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act pubbc şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completă rii 
r-) 
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