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DECLARAŢIE DE AVERE 

30 de zile de la incetare 

Subsemnatul VASILCOIU S. MADALIN CRISTIAN, având functia de Aleşi locali - Consilieri locali la 
Municipiul Craiova, CNP 	 , domiciliul Craiova, Dolj 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie 
răspundere că  Impreună  cu familia1  detin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţă ri. 

Adresa sau 

zona 
Categoria* 

Anul 

dobândirii 
Suprafata 

Cota- 

parte 
Modul de 

dobândire Titularull) 

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

*1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul) si cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau 

zona 
Categoria* 

Anul 

dobândirii 
Suprafata 

Cota- 

parte 
Modul de 

dobândire Titularul2) 

Tara: 

ROMANIA 
Judet: Ilfov 
Localitate: 
Rosu - 
Adresa: 

Apeductului 

Apartament 2018 24.98 m2 50 % 
Contract de 
vănzare 
cumpărare 

Vasilcoiu 

Madalin 
Cristian 

Tara: 

ROMANIA 

Judet: 

Apartament 201 8 73.08 m2 50 % 
Contract de 
vanzare 
cumpărare 

Vasilcoiu 

Claudia 
Vasilcoiu 



Bucuresti
Localitate:
Sectorul 2 -

Adresa:
Fainari

Madalin
Cristian

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casi de locuit; (3) casE de vacanf5; (4) spalii comerciale/de
produclie.

*2) La "Titular" se menlioneaz5, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solul/sofia,
copilul) 9i cota-parte, iar?n cazul bunurilorin copropiietate, numele copioprietarilor.

l!. Bunurimobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturigi alte mijloace de

transport care sunt supuse ?nmatriculErii, potrivit legii

2. Bunurisub form5 de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arti gi de cult, cotecgii de arti gi
numismaticS, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nalional sau universal, a ciror valoare
?nsumat5 dep5gegte 5.000 de euro

NOTA:

_ Sevor mentiona toate bunurile aflatein proprietate, indiferent dac5 ele se afll sau nu pe teritoriul
Rominiei la momentul declarErii.

Descriere sumarE Anuldobindiri Valoarea estimata

lll. Bunuri mobile, a cEror valoare dep5gegte 3.000 de euro fiecare, gi bunuri imobile instriinate in
ultimele 12luni

lV. Active financiare

. 1- ConturiSi depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac5 valoarea insumati a tuturor acestora dep5gegte 5.000 dL euro

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate in b5nci sau institu(ii financiare din striin5tate.

Natura Marca Nr, de bucS[i Anul de fabricafie Modul de
dobSndire

Autoturism BMW seriaT 1 2014 Contract de
vSnzare cumpirare

Natura bunului
Tnstrlinat

Data
instrEinirii

Persoana catre
care s-a

tnstrEinat
Forma instriinErii Valoarea

lnstitulia care
administreazi

gi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis Tn

anul Sold/valoare la zi

ING, ING Cont curent sau EUR 2021 4604

)tE,



echivalente 
(inclusiv card) 

NN, NN Pennsii 

Fonduri de 
investiţii(inclusiv 
pensii private sau 
alte sisteme de 
acumulare) 

RON 2007 58531 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) 
fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor 
declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Tmprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Insumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările'in străinătate. 

Emitent 
titlu/societatea in care 

persoana este 
acţionar sau 

asociat/beneficiar de 
Imprumut 

Tipul* Număr de titluri/ 
cota de participare Valoarea totală la zi 

*Categorille indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau 
părti sociale1n societăti comerciale; (3)7mprumuturi acordate in nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 

Descriere 	 Valoare 	 Valuta 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflateîn străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise 1n beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate'in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n străinătate. 

Creditor ContractatIn anul Scadentin anul Valoarea 
ING 2021 2026 121262 RON 
Alpha Bank 2018 2049 319000 RON 

Vl. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de 
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

1.1. Titular 

_ _ 

1.2. Soţ/soţie 

1.2. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 

VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/ 
Obiectul generator de 

venit 

Venitul anual 
incasat 

1. Venituri din salaril 

1.1. Titular 

Vasilcoiu Madalin 
Cristian 

Ministerul Muncii 
Consiliul Local Craiova 
Camera Deputatilor PSD, 
Targului 26 Craiova 

Salariu 120038 RON 

1.2. Soţ/soţie 

Vasilcoiu Claudia 
Velvet Travel, Craiova 
Calea Bucuresti 33 bl 
21C Parter 

Salariu 28682 RON 

1.3. Copii 

Vasilcoiu Catia Maria ANPIS, Bucuresti Alocatie 2017 RON 
2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Vasilcoiu Anastasia 
loana Bucuresti Alocatie 2017 RON 

2.2. Soţ/soţie 

- _ 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 



4. Venituri din investiţii 

4.1.Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1.Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi 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/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 	 , Smnătura 
28-12-2022 


