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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, NEGRU SIMONA OLIMPIA , având funcţia
de DIRECTOR GENERAL - DGA Ia MINISTERUL APELOR SI PĂDURILOR

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

1. Asociat; sau a^iOiïâr la societăţi comerciale, c o m p a M i i / ş o c i e ' ţ â ^ d e  crédit, grupuri l e  
interes économie,. precum şimeţrcbru în iaMciaţijvfuniflîiţii $'#ii .

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....... NU ESTE CAZUL

%. Calitatea de. iţiei&brw în organele de conducere, adaiinisu-are şi control ale sodetăţ 
regiilor autonome, ale-compaisisloF/socieiăţlIor naiio?6aie,aie hïsôüaiüor de credit, ale gj 

. economic, ale asociaţiilor sai? fundaţiilor orf ale aŞor ï é  ;

lor comerciale, ale
'upiârOor de inieres

' , '

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

1
2 .1 ........NU ESTE CAZUL

3. Caikalea de æ en w u  în cadrul asociaţiilor i>r6f^ o ,n al'c'#/sait sindicate'
3.1.......NU ESTE CAZUL

4. Cajikèfea de aiembru în organele de' conducere, adfnpistrare şi ,çonte>i rciribmie sau nereiribstiis, 
deţinuteIti cadrul,paradelor 'politice, fu&eţia deţirarită şa deaiauitrea partidului politic_____  ____________

f -  -in v,



4.1....... NU EST E CAZUL
-

SrSSl e P c t h c a S
— '

5.1 Beneficiarul de contact numele, 
prenun^le/denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă 
denumirea şi 

adresa

Procedutaprin
careafost
încredinţat
contactul

i

Tipul
contactului

Data
încheierii

contactului

Durata
contactului

Valoarea
totalăa

contactului

Titular..................
NU ESTE 
CAZUL

Soţ/soţie..................
NU ESTE 
CAZUL

Rude de gradul I1̂ ale titularului
NU ESTE 
CAZUL

j
Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfaşoerăprofesia de avocat/ Oiganizaţii 1 
negir^etnamenlale/ Fundaţii/ Asociaţii23

NU ESTE 
CAZUL

i

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.

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

Data completării Semnătura

2


