
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsernnaitul/Subsemnata, 	STEFANESCU V. OVLDIU-AUREL 	 , având funcţia 
Directia Relatii Publice si Management Documente, 
Serviciul Management Documente, Informatii 

de inspector 	 la Publice 

CNP 	 , domicibul Craiova, 

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

*1) F'rin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafaţa Cota- 

parte 
Modul de 
dobândire 

1 , 
Titularul • 

)olj 1 
_ 

2006 27247 mp 1/1 mostenire Stefanescu 
Iuliana-Carmen 

3olj 2 2006 920 mp 1/1 mostenire Stefanescu 
Iuliana-Carmen 

Dolj 3 2006 4697 mp 114 mostenire 

Stefanescu 
Iuliana-Carmen, 
Datcu Mihai, 
Soca Mariana 
Narcisa 

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

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



2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
clobândirii 

	

Sun 	
a 

rafat 

	

" 	 •parte 
Cota- Modul de 

dobândire Titularul2  
Craiova, Dolj 

1996 76,08 mp 1/1 CVC Stefanescu 
Ovidiu-Aurel 

Dolj 

2 2006 1/4 mostenire 

Stefanescu 
Iuliana-Carmen, 
Datcu Mihai, 
Soca Mariana 
Narcisa 

_ 

., 	..-. 	... 	. 	.. ._ 

— 

111"41G NUIll. (i) apartament; (2.) casa ae tocult; (3) casa de vacanţă; (4) spaţti comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (ritularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr de bucăţ i Anul de fabrica ţie Modul de dobândire 

Autoturism Ford Focus 1 2012 CVC 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumară  Anul dobândirii Valoarea estimată  



III. Bunuri mobileo a ciror valoare deplpepte 3.000 de euro fiecare, gi bunuri imobile instrlinate in
ultimele 12 luni

Natura bunului
l: , iinsil.iintrit:, ,',,

'r.i,,Data: 
..,

rnstratnartl
Persoana citre care s-a

instrlinat
Forma

'^l,v:.v:..:

lnstrarnartr :

Valoarea

I\/. Active financiare

1. Conturi gi depozite bancareo fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire,
inclusiv'cardurile de credit, dacl valoarea insumatl a tuturor acestora deplpegte S.tD00 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate ?n b6nci sau institutii financiare din str[in6tate.

Insititu{ia care administreazl
sriadresa acesteia

LIBRA INT'ERNET BANK

LIBRA INT'ERNET BANK

*Cat<;goriile indicate sunt: (I) cont curent sau echiwtlente (inclusiv card); (2) depoz:it bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumttla,re (se vor declara cele aferente aneilui.fiscol anterior).

2' Plasamente, investitii directe qi imprumuturi acordate, daci valoarea de pia{i insumati a tuturor
acestora deprigeqte 5.000 de euro

N O T'A:
Se vor declara inclusiv investiliile qi participdrile in strlinitate.



Emi tenl; titlu/societ atea in care persoana este
acfionar sau asociaf/beneficiar de im

/ T.C.I.F S.A. Craiova - actionar

*Ca'tegoriile indicate sunt: (t) hdrtii de valoqre delinute (titturi de stat, certificate, obtigaliuni); (2)
acliuni 'sau lcdrli sociale in societdti comerciale; (3) impnrmuturi acordnte in mtme personal.

.i. Alte active producltoare de venituri nete, care insumate depipesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan{ii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing qi alte

asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora depipegte 5.000 de euro

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

Cggd.i,tq,r1 Valoare

YL, Caidouri, servicii sau avanttje primite gratuit sau subvenfionate fafi de valoarea de piaflo din
partea unor persoane, arganiza[ii, societlfi comerciale, regii autenomeo companii/societi{i nafionale sau
institufii pulblice rominegti sau striine, inclusiv burse, credite, garan{ii, decontiri tle cheltuieili, altele decit
cele ale angarjatorului, a ciror valoare individuali depigegte 500 de euro*

Cine, a realizat venitul l t""-i*1r":':l'-".^liecturr 
I

rtu,lil idtlli;l-il,.L:l::'



1.2. Sot/sotie

*Sie excepteazd de la declarare cqdourile qi trataliile uzuale primite din partea rudelar de gradul I Ei al IIJea

VII. 'Venituri ale declarantului gi ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul arir fiscal incheiat
(potrivit aft.41din Legea nr.57ll2003 privind Codul fiscal, cu modificlrile gi completlrile ulterioare)

NOTr[.
Sr3 vor declara inclusiv veniturile provenite din str[initate.

Sursa venitului:
numele, adresa de venit l

I. Venittri din salarii

1.1. Titular

Stefane,scu Ovid iu-Aurel
T.C.I.F. S.A. Craiova. bld. N.
Romanescu nr. 39- Craiova

salariu + diferente salariu 25038 +15242

1.2. Sot/sotie

Stefanescu Iuliana-Carmen

1.3. Copii

C.A.R. a Salariatilor Ford. str.
Ford nr. 29- Craiova

2. Venitturi,Cin activitdli independente

2.1 Titllar

2.2. So!/so!ie

3. Venituri din cednrea folosintei bunurilor

3. 1. Titular

3.2. So!/so1ie

Venituri din investitii

4.1. Tittrlar



4.2. Soţ/so ţie _ 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Thular 

6.2. So ţ/soţie 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din preinii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. So ţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Solisotie 

Stefanescu Iuliana-Carmen A.J.O.F.M. Dolj ajutor somaj 1102 

Stefanescu Iuliana-Carmen C.A.R. a Salariatilor Ford, str. 
Henry Ford nr. 29, Craiova 

tichete de masa + tichete 
cadou 1798,49 + 1500 

Stefane -scu Tultana-Carmen C.A.R. a Salariatilor Ford, str. 
Henry Ford nr. 29 Craiova prima copil 300 

8.3. Copii 

Stefanescu Mihnea-Andrei A.N.P.S. Dolj alocatie copil 1008 

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

Data completă rii 

05.05.2017 


