
,uţ 	o 

Anexa 1- Legea nr.176/2010 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, MORCOV MARIUS VIOREL, având funcţia de EXPERT la PRIMĂRIA CRAIOVA-
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, DIREC ŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ, CNP 

domiciliul 1n Craiova, 	 Jud. Dolj, cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in deciara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  impreună  cu familial) detin urm ătoarele: 

*1) Prin familie se in ţelege so ţul/soţ ia ş i copiii aflaţi in Intreţ inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* 

3 

 	(1613:Indirii 
Anul 

2007 

Suprafata 

1919,88 
MP 

Cota- 
parte 

100% 

Modul de 

CUMPARARE 

dolAndire  	 
Titularull )  

MORCOV 
MARIUS 
VIOREL 

RM. VALCEA, 
VALCEA 

COM CIOROIASI/ 

DOLJ 
2009 4,02 HA 100% CUMPARARE 

MORCOV 
MARIUS 
VIOREL 

mm cinRni,Ti 

DOLJ 
3 2009 7300 MP 100% CUMPARARE 

MORCOV 
MARIUS 
VIOREL 

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

*2) La "Titular" se men ţ ionează,1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona 
Categori 

a* 

Anul 
dobândiri 

i 
Suprafata Cota- 

parte 
Modul de  
dobândire Titu1aru1 2 ) 

CRAIOVA, DOLJ 1 2010 75,72 MP 50% CUMPARARE 
MORCOV MARIUS 
VIOREL/MORCOV 
ANCA 

1 



Anexa 1- Legea nr.176/2010 

ICOM CIOROIASI, 
DOLJ 

7 2009 48 MP 100% CUMPARARE MORCOV MARIUS 
V1OREL 

COM CIORO1Ai71 
1, DOLJ 2 2009 80 MP 100% CUMPARARE MORCOV MARIUS 

VIOREL 

., 	— 	... 	. 	.. 
a egorn e inciicate sunt: 	apartament; ) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 

produc ţie. 
*2) La "Titular" se men ţ ionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse inmatricul ă rii, potrivit legii 

, 

Natura Marca Nr. de bucăti Anul de fabricatie Modul de dobândire 

' NU ESTE CAZUL 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de art ă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ă ror valoare 
insumat'ă  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  • 
Se vor men ţ iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumar ă  Anul dobândirii Valoarea estimat ă  

NU ESTE CAZUL 

III. Bunuri mobile, a c ă ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instră inate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
instrăinat 

Data 
instră ină rii 

Persoana c ă tre care s-a 
instră inat 

Forma 
instră ină rii Valoarea 

NU ESTE CAZUL 

IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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Anexa l- Legea nr.l7612010

*Categoriile indicste sunt; (1) cont
echivalente; (3) fonduri de investilii squ e

acumulare (se vor declara cele aferente anului

2. Plasalnente, investi{ii directe qi i
acestora deplqegte 5.000 de euro

N OTA:
Se vor dqclara inclusiv investiliile qipart ipdrile in strdindtate,

*Categoriile indicate sunt: (l) hdrtii valoare delinute (titluri de stat
acliuni sau parli sociale fn societali comerciale; 3) tmprumuturi acordate in nume

3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depigesc ec a 5.000 de eurro pe

NU ESTE CAZUL

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindt

V. Datorii
Debiteo ipoteci, garanfii emise in

asemenea bunuri, dacE valoarea insumati a

NOTA:
Se vor declara

depozit bancur sau
sau alte siste,me cu

insumati a tulturor

valentul

rent sou echivalente (inclusiv cqrd); (2)
ivalente, inclusiv fonduri private de pensii
cal anterior).

muturi acordate, daci valoarea] de pia{i

pasivele financiare mulate in strdindtate.

sistem leasing gi alte



Anexa l- Lesea nr.17612010

BCR 2016 2021 30000 RoN

ALPHA BANK 2007 2037 30000 EURO

ALPHA BANK 2010 2040 57000 EURO

BCR-CARD CREDIT 2015 5500 RON

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fafi de valoarea de pia{ii, dlin
partea unor persoane, organiza|1ii,, societi{i comerciale, regii autonome, conlpanii/societd{i na{ionale sau
institu{ii publice romAneqti sau striine, incluslv burse, crediteo garanfii, deconfiri de cheltuieli, altele decdt
cele ale angajatorului, a ciror valoare individulali depigegte 500 de euro*

cinu 
" '""r{at yf i

,fii$rlll l!:,::

illl...-.,:':' i trl
ryipiu I pnss*nt/ObFcfu i
, i'hendF$trrr asmdnlt. *;,.w i

,'oh" Venitul inuiit 
I| 

"r"*incasgtlt" 
"

l.l. Titular NU ESTE C+ZUL

1.2. So{/solie NU ESTE C}trZUL

1.3. Copii NU ESTE CII''ZUL

*Se excepteazd de la declarctre cadourile si trataliile uzuale primite din partea 4udelor de gradttl I si al .llJea.

VII. Venituri ale declarantului gi ale meimbrilor sIi de familie, realizate in ultimul an fiscal inr:heiat
(potrivit art. 4l din Legea nr. 57112003 privind; Codul fiscal, cu modificirile qi cpmpletErile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite ,[in strdindtate.

CONTRACT DE MUNCA 33000 RON



Anexa l- Legea nr.17612010

MORCOV ANDREI
ALEXANDRU/MORCOV
RAZVAN LUCIAN

ALOCA-IIE DE STAT

2. Venituri din activitd{i independente

NU ESTE CAZUL

20I6 RON

2.1. Titular

NU ESTE CAZUL

3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor

2.2. So!/sofie

3.1. Titular NU E,STE CAZUL

3.2. So1/so1ie

4.1. Titular NU ESTE CAZUL

4.2. So!/solie NU ESTE CAZUL

5. Venituri din pensii

5.1. Titular NU ESTE CAZUL

5.2. So!/sofie NU ESTE CAZUL

6. Venituri din activitd1i agricole

NU ESTE CAZUL6.1. Titular

6.2. Sof/soEie NU ESTE CAZUL

Venitul anual

7.1 . Titular NU ESTE CAZUL

7.2. So{/sofie NU ESTE CAZUL

7.3. Copii NU ESTE CAZUL

8. Venituri din qlte surse

8.1 . Titular NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Venituri din investitrii

i



Anexa 1- Legea nr.1 761201 0 

8.2. Soţlsoţ ie 	 NU ESTE CAZUL 

8.3. Copii 	 NU ESTE CAZUL 

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

Data completării 
r .  
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