
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul VASILESCU C. LIA-OLGUTA, având funcţia de PRIMAR al Municipiului Craiova, 
CNP 	 domiciliul MUN. CRAIOVA, 
cunoscând prevederile art.292 Cod penal privind falsul 1n declaraţii, declar pe propria răspundere că  
Impreună  cu familial deţin următoarele active şi datorii: 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele allate in alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota parte Modul de dobândire TitularuF 

Craiova. 3 2019 364 m2  62% Cumpărare SC Imoband Oltenia 
SRL - 38% 

Manda Claudiu 62% 

---- 

---- 

Categoriile indicate sunt • (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă  
se află  in circuitul civil 

2.Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări 

Adresa sau zona Categoria*  Anul 
dobând 

irii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de dobândire Titularul2  

Craiova, 1 2019 290,93 m2  68 % Cumpărare + 
Alipire 

SC Imoband Oltenia 
SRL - 32% 

Manda Iulian Claudiu 
68% 

Bruxelles, 1 2019 76 m2  1/1 Cumparare 
Credit Bancar 

Manda Iulian Claudiu 

---- 

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comercia1e / de producţie 

II. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 
sunt supuse Inmatriculării potrivit legii 

Natura Marca Nr. bucăţi Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

Autoturism Mercedes-Benz 1 2017 Leasing 2018-2023 
Titular Manda Claudiu 

____ 



2. Bunuri sub form[ de metale pre{ioase, bijuterii, obiecte de artd gi de cult, colec[ii de artd gi numismatica,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nalional sau universal sau altele asemenea, a c[ror valoare
insumatd dep6gegte 5.000 Euro
Nota: se vor menliona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afld sau nu pe teritoriul Romdniei la momentul
declardii

III. BUNURI MOBILE, A cARoR VALoARE DEpAgrgrr 3000 EURO FIECARE, $t BLJNURI
IMOBILE INSTNAN.TATE iN ULTIMELE 12 LUNI

IV. ACTIVE FINANCIARE
l. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investi{ii, forme echivalente de economisire gi investire, inclusiv
cardurile de credit, dac[ valoarea insumatl a tuturor acestora deplgegte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv cele a/late in bdnci sau instituliifinanciare din strdindtate

Titular
Bijuterii 2005-201 8 3500 € Manda -lulian

Claudiu
Ceas de mdnd 2019 33.000 lei Manda -lulian

Claudiu
Bijuterii 2000-20 I 8 10.000 € Lia Olguta

Vasilescu
Ceas de mdnS 20t9 33.000 lei Lia Olguta

Vasilescu
Bijuterii 2020 2000 € Lia Olguta

Vasilescu

Natura bunului instrlinat Data instrlinErii Valoarea

Deschis in
anul

Titular

Banca Transilvania - card credit I lei 2007 -67.468,30 Manda -lulian
Claudiu

Banca Transilvania - cont curent 1 lei 2007 5353,45 Manda -lulian
Claudiu

Banca Transilvania - cont curent I € 2007 130,02 Manda -lulian
Claudiu

Garanti Bank 2 € 2013 6706,29 Lia Olguta
Vasilescu

Garanti Bank I lei 2020 57 .527,55 Lia Olguta
Vasilescu

UNICREDIT BANK I lei 2019 230,39 Manda -lulian
Claudiu

UNICREDIT BANK I € 2019 138,92 Manda -lulian
Claudiu

BNP Paribas Fortis I € 2019 9231,66 Manda -lulian
Claudiu

2

Descriere sumari Anul dob6ndirii Valoare estimatf,

Persoana citre care s-a
instriinat

Forma instriinlrii

Institulia care administreazd gi adresa acesteia Tipul' Valuta Sold / valoare la
zi



- 
Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de

investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului
Jiscal anterior)

2. Plasamente, investilii directe gi imprumuturi acordate, dac[ valoarea de pia{[ insumatl a tuturor acestora
depdgegte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investiliile Si participdrile in strdindtate

'Categoriile indicate sunt: (t) Hdrtii de valoare delinute (tit
societdli comerciale; (3) impramuturi acordate in nume personal

3. Alte active producdtoare de venituri nete, care insumate depdqesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate tn strdindtate

aaaaa aaaaa

V. DATORII
Debite , ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter[, bunuri achizilionate in sistem leasing $i alte asemenea
bunuri, dacd valoarea insumatd a tuturor acestora depSgegte 5.000 Euro

Nota: se vor declarq inclusiv pasivelefinanciare acumulate in strdindtate

Vl. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven[ionate fala de valoarea de piafd, din partea unor
persoane, organiza[ii, societIfi comerciale, regii autonome, companii/societd[i natrionale sau institu(ii publice
romane$ti sau strline, inclusiv burse, credite, garan{ii, decontdri de cheltuieli, altele decdt cele ale
angajatorului, a clror valoare individualI dep[gegte 500 Euro*

Valoare totala la zl

SC Imoband Oltenia SRL J 364750 lei
SC Imoband Oltenia SRL 2 39 390 lei

SC Petrom SA 2 994 413 lei

Scadent Ia

Manda $tefan 2013 2014
60.000 lei

Titular Manda Iulian
Claudiu

BNP Paribas Fortis 2019 2044 240,000 €
Titular Manda Iulian

Claudiu

Emitent titlu / societatea in care persoana este ac{ionar sau asociat /

Creditor Contractat in
anul

Valoare

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESA

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL INCASAT

1.1. Titular

J



1.3. Copii

Se excepteazd de la declarare cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si IL

VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit
art.4l din Legea nr.57112003 - Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare)
Nota: se vor declara inclusivveniturile provenite din strdindtate

(EALTZAT I SUnSe vENtT
{ITUL I ADR

in salarii

l.l. Titular
Vasilescu Lia Oleuta

Camera Deputatilor, Palatul
Parlamentului

Deputat
120.128 lei

Primaria Craiova Primar 21.217 lei
1.2. SoVsotie

Manda Iulian-Claudiu Parlamentul European Membru 83.930.94€

1.3. Copii

1 \/o-

I 1. Titular

1.2. Sot/sotie

a

I l. Titular

1.2. SoVsotie. etc.

1.1. Titular
Manda lulian Claudiu SC Petrom SA Dividende 3l lei

1.2. SoUsotie

l.l. Titular

1.2. SoUsotie

6. Venit

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

7. Venituri din pren #ffi+r{.1:rtj,,, jii+fi .rti.; .;r.:' ""r;,{S#+*}t*;;J j:i r=-I
1.1. Titular

4

SERVICIUL PRESTAT I
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL INCASAT

4. Venituri din investitii

ri de noroc



1.2. Sot/soţie 

1.3. Copii 

CINE A REALIZAT 
VENITUL 

SURSA VENITULU1: 
NUME, ADRESĂ. 

SERVICIUL PRESTAT / 
OBIECTUL GENERATOR 

DE VENIT 

VENIT ANUAL iNCASAT 

8. Venituri din alte surse 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.2. Copii 
Vasilescu Robert Ştefan 

Alocaţie 2132 RON/lună 

Pensie alimentară 1000 RON/lună 

IPrinfamilie se inţelege soţul/soţia şi copii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 
2La "titular" se menţionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: 

i((( 0 G 

5 



2i 
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata,  VASILESCU C. LIA-OLGUTA 	, având funcţia 
de 	PRIMAR 	al MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CNP   , domiciliat in MUN. CRAIOVA,  

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

1. Asociat sau acţionina societă 	merciale, companli/societăţi 
de interes economic, precum şi tneiubrR in aşociaţii, 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

fuuckatiau alte

Calitatea detinuta 

naţionale, instituţii de 
maniza~gi 
Nr. de părti sociale 

sau de actiuni 

credit, grupu—nn 
rnamentale: 
Valoarea totalâ a 
părtilor sociale 

şi/sau a actiunilor 
1.1 . 	.... 

Nu este cazul 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţlilor de credit, ale grupurilor de 
interes ,conomic, ale asociaţillor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută Valoarea benefici i lor 

2.1..... 

Nu este cazul 

3Ca1ifilea de membru in eadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale: 
3.1..... 

Nu este cazul 

. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
' eţinute in cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic: 
4.1. ....PRESEDINTE PSD CRAIOVA 

VICEPRESEDINTE PSD DOLJ 

VICEPRESEDINTE PSD 



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori 
aflate in derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice flnanţate de la 
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau 
unde statul este acţionar majorkariminoritar: 

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

lnstituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura 
p rin care a 

fost 
incredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
incheierii 

contractului 
Durata 

contractului 
Valoarea 
totală a 

contractului 

Titular 	 

Soţ/soţie 	 

Rude de gradul II)  al e titularului ...... 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţiii Asociaţii2)  

Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
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 pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul 
Impreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a 
acţiunilor. 

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

Data completării 

() 	209--(1 


