
ANEXA 1 —Legea nr.176/2010 

i\r 	•'? 

DECLARAŢIE :DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	STOINU GH.CONSTANTIN 	 , având func ţia 
Primaria Municipiului Craiova,Directia Impozite si 
Taxe, Serviciul Recuperare Creante Fiscale si 

de CONSILIER 	 la Eliberare Certificate de Atestare Fiscala 

CNP 	 , domiciliul Craiova,! 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu familia l)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se in ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în îrirre ţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

A,dresa sau zona Cateaoria* b  

A,nul 
dobândi rii 

Suprafa ţa 
Cota- 
par  te Modul de 

, 	 , 	 . 

dooandtre 
ji 	i tli l.,, R., 3 10 

Dolj Agricol 1994 0,20 ha 100% Titlu proprietate Stoinu C-tin 

•Dolj Intravilan 2008 0.10 ha 100% Mostenire Stoinu C-tin 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 TĂ  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

Adresa sau zona , Categoria Anul 
dobândirii Suprafata Cota- 

parte 
Modul de Titulami 
dobândire 	 - 

Craiova. 
Apartament 1990 49,31 50% Cvc 	Stoinu C-StoinuE 

] 	 jud.Do1j,5. 	--- Casa locuit 2008 42,00 100% Mostenire 	Stoinu C. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se men ţionează., în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/so ţia., copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca Tr: de buc ă  1 Anii 	e a rica 
, 

o u 	e 	o ana ţre- 

Autoturism Nubira II 1 2006 CVC-CREDIT BANCA 

- - - - - 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
insumată  depăş eşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dae ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumai- ă 	- 	 Anul dobindii u 	 Valoareu. estimată  

III. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăş eşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare

ANEXA l. -Legea nr.t76/2010

alente de economisire gi investire,
te 5.000 de euro

iv card)"' (2) depozit bancar sau
sau alte sisteme cuivate de pensii

1. conturi gi depozite bancare, fonduri de investifii, forme ech
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora r

NO TA:
se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din

*categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inc
echivalente| (3) fonduri de investi[ii sau echivalente, inclusiv fonduri
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investi{ii directe gi imprumuturi acordate, daci v
acestora deplgeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile gi participdrile ?n strdindtate.

oare^ de piafl insumati a tuturor



*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare delinute (titturl de stat, certificate, obligaliuni),.(2)
acliuni sau pdr{i sociale in societdli comerciale; (3) fmprutrtuturi acordate tn nume personal.
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3. Alte active producitoare de venituri neteo care insumate deppqesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in str6in6tate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri aghizi{ionate ip sistem leasing qi alte

aselnenea bunuri, daci valoarea insumath a tuturor acestora dep[geqte fr.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in striindtate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ioirate fafi de valoarea de pia{5, din
partea unor persoane, organiza\ii, societlfi comerciale, regii autonor4e, companii/societifi nafionale sau
institufii publice rom6negti sau striine, inclusiv burse, credite, garan{ii1 decontlri de cheltuieli, alrfele decf,t
cele ale angajatorului, a ciror valoare individuald depiqegte 500 de euroF



*Se excepteazd de la declarqre cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I qi al I 1-lea

ANEXA 1 -Legea nr.l76l20l0

VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor sIi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 4l din Legea nr.57l/2003 privind Codul fiscal, cu modificfirile gi completirile ulterio:rre)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate.



6. Venituri dirz activit ăţi agricole 

6.1. Titular 

ANEXA 1 —Legea nr.176/21 

' 	 Cine a realizat venitul Sursa veriitului: 
Nurne, adresa 

Sen l'Aul prestatiohier till 	N. euitui art.u. 
1 	 ' genera tor de N, ell it 	' 	inea  Yffl. 

7. liemturi a'in premii ş i din jocuri de noroc 

7.1. Titular - - - 

_ 
7.2. Soţ/soţie - - - 

- - - 
7.3. Copii - - - 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular - 

8.2. Soţ/sotie - - 
- - - 

8.3. Copii - - - 
- - - 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 

	28/02/2017 	  
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