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Anexa 1 - Legea nr.176/2010 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	CIUCA M. DELIA CLAUDIA 	 , avănd func ţia 
Primăria Municipiului Craiova, Direc ţia Servicii 

de DIRECTOR EXECUTIV 	 la Publice 

CNP 	 , domiciliul CRAIOVA, 

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

*1) Prin familie se in ţelege so ţul/so ţia ş i copiii aflaţi în intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobăndirii Suprafa ţa 
Cota- 
parte 

Modul de 
dobăndire 

Titularul l)  

- - - 
_ 

.. 

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

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

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t ări. 

Adresa sau zona Categoria 
Anul 

dobandirii 
Suprafaţa Cota-parte 

Modul de 
dobandire • 

2) Titu larul 

Craiova, - 	- * 	-- 
1 2005 48mp 

1 
partaj 

Ciucă  Delia 

Craiova, - 	. _. 
1 2016 36,95 mp uzufructuară  Vanzare 

cumparare 
Ciucă  Arianna 
Ci ucă  Andrei 

- .  
Cratova, 

1 2016 48.89 mp uzufructuară  Vanzare 
cumparare 

Ciucă  Arianna 
Ciucă  Andrei 

1 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casd de locuit; (3) cas6 de vacanld; (4) spalii comerciale/de

producfie.
*2) La "Titular" se menlioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele propriqtarului (titularul, solul/so{ia,

copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele copropriptarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, qalupe, ialituri gi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legiii

Natura

2. Bunuri sub formi de metale prefioase, bijuterii, obiecte de 4rti qi de cult, colec{ii de arti 9i
numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na{iona[ sau universal, a ciror r,,aloare

insumati deplqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor men{iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dapd ele se afld sau nu pe teritoriul

RomAniei la momentul declardrii.

l

t"

L

Nr. de buciti Anul de fahricatie Modul de dobflndire

i^i Descriere sumari
I

t-
Anul dobfindirii Valoarea estimatl

lII. Bunuri mobile, a ciror valoare depiqeqte 3.000 de euro fiecarg, qi bunuri imobile instrii.nate in
ultimele 12 luni

Natura bunului
instriinat

Persoana citre care s-a
instrdinat ralnaru

Data
instriinirii
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IV. Active financiare

1. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investi{ii, forme echivalente de economisire gi in,uestire,

inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depdqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institutii financiare din strdindtate.

Institutia care administreazi
i adresa acesteia

*('utegoriile indicate sunt; (1) cont c'urent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bant":or sau

ct'ltivalcnte, (3) fonduri de investilii sau ec,hivqlente, inclusiv Jonduri private de pensii sau alte sisleme cu

ttc'ttmulurc (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investi{ii directe qi imprumuturi acordate, dacd valoarea de pia{i insutnatd a

tuturor acestora depiqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile qi palticipdrile in strdindtate.

Deschis in anul Sold/valoare ln ziTipul*

Emitent titlu/societatea in care persoana este

actionar sau asociat/beneficiar de imprurnut
Valoarea to,tali la z,i

Numir de titluri/
cota de participare

*Categoriile indicate sunt; (1) hdrtii,le valoare de\inute (titluri de stat, certificate, obligaliuni), (2)

ocliuni sau pdrli sociale tn societdli comercialet, (3) imprumuturi acordate tn nume personal.
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3. Alte active producitoare de venituLri nete, care insumate depdqesc echivalentul a 5.000 clle euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan{ii emise in benelliciul unui terf, bunuri achizi{ionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri, dacl valoarea insumati a tuturor acestora depiqeqte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadt*nt la Valoare

BCR 20r5 2022 16.000,00 ,:uro

VI. Cadouri, servicii sau avantaje prirnite gratuit sau subventionate fa{i de valoarea de piar{i, din
partea unor persoane, organiza{ii, societd{i comerciale, regii autonome, companii/societi{i na{ionale sau

institu{ii publice romineqti sau striine, inclusiv burse, credite, garan{ii, decontiri de cheltuieli, altele
decit cele ale angajatorului, a ciror valoare individuall depiqegte 500 do euro*

Cine a realizat venitul

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

*Se exce1:teazd de la declarare cadourile ,Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul Lyi al ll-
leu.

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul p restat/Obiectul
toride venit

Venitul anual
incasat
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ale declarantului qi ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
Legea nr.57112003 privirnd Codul fiscal, cu modificipile qi completdrile ulterioaLre)

VII. Venituri
(potrivit art. 4l din

NOTA;
Se vor declara

f-
I

Cine a realizat venitul

L Venituri din salarii

C]iUCA M. DELIA CLAUDIA

1.2. Sot/sotie

Copii

2. Venituri din activitiiti independente

6. Ven

Ti

inclusiv veniturile provenil.e din straindtate.

n cedarea

;;;;;;;,ttt

-n pensu

,di

r

3. L'enituri
t"*______
j3. 1 . Titular

iF-------_
l: z, !o_tf1!t

I

11. Venituri

f4.irrt**
t____
i1?,:s-g!ltg1
I

t':"::- :" .). I entlut'r
t-'---.----
l! I "rL'tilli

l----
li,? sgfsl

folosinlei bunurilor
T

I

:
____L__

i

ituri

tular

it--**-._
]6,2. So!/so

tn

din activitdli agricole

Venitul anual
incasat

Surrsa venitului:
nurnele. a-dresa

prestat/Obiectul

DIRECTOR EXECUTIV 52.506,00 IeiPRIMARIA MLIN.CRAIOVA



Anexa 1 — Legea nr.176/2010 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
ineasat 

7. Venituri din premii ş i din jocuri de noroc 

7.1. Titular - - - 

7.2. So ţ/so ţ ie - - - 
_ 

7.3. Copii - - - 
_ 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular - - - 

- - - 
- - 8.2. So ţ/so ţie - 
_ _ _ 

- - 8.3. Copii - 
CRICA ĂRIANNA 
CIUCĂ  ANDREI 

ALOCAŢ IE ELEV • 1.920,00 lei 

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

Data complet ă rii 

p,y-2 

6 


