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DECLARAŢIE DE AVERE 
Subsemnatul, IONUŢ  COSMIN PÎRVULESCU, având funcţia de CONSILIER LOCAL 

în CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, CNP 	 domiciliul în 

Municipiul Craiova, 	 cunoscând prevederile 

art. 292 Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că  impreună  cu familial 
deţin următoarele active şi datorii: 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări 

Adresa sau zona Categorias  Anul 
dobândirii 

Suprafata Cota parte Modul de 
dobândire 

Titularul2  

Comuna Predeşti intravilan 2020 1.685 
mp. 

50% Contract 
vânzare- 
cumpărare 

Pirvulescu Ionuţ  
Cosmin 

Pirvulescu Maria 
Loredana 

Comuna Predeşti extravilan 2020 1.400 
mp. 

50% Donaţie 
Drăgoescu 
Denitza 

Pirvulescu Ionuţ  
Cosmin 

Pirvulescu Maria 
Loredana 

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

2.Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări 

Adresa sau zona 

__. 

Craiova 

_ 

uraiova 

Craiova 

Categoria.  Anul 
dobândirii 

Suprafata Cota parte Modul de 
dobândire 

Titularul2  

1 2007 72 100% Contract 
vânzare- 

cumpărare cu 
clauză  

Pirvulescu Ionuţ  
Cosmin 

4 20 1 9 404 50% Donatie 
Pirvulescu 
Stefan 

Pîrvulescu Ionuţ  
Cosmin 

Barbu Stelian 
Barbu Daniela 

1 2019 53 100% Donatie 
Pirvulescu 

Stefan 

Pirvulescu Ionuţ  
Cosmin 

Craiova 
1 2019 45 100% Donatie 

Pirvulescu 
Stefan 

Pirvulescu Maria 
Loredana 

Categoriile indicate sunt. (1) apartament; (2) casă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale / de producţie 



II. BUNURI MOBILE
1'. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maqini agricole, galupe, iahturi qi alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatriculdrii, potrivit legii

Natura Marca Nr. buc6[i Anul de

fabricatie
Modul de dobAndire

Autoturism OLCIT 1 1992 Contract vdnzwe-
cumplrare

Autoturism TICO 1 1997 Contract vdnzare-
cumpdrare

2. Bunuri sub formi de metale pre{ioase, bijuterii, obiecte de art6 gi de cult, colecfii de artd gi numismaticd,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a clror valoare
insumatd depiqegte 5.000 Euro
Notq: se vor menliona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afld squ nu pe teritoriul Romdniei la momentul
declardrii

Descriere sumarf, Anul dobdndirii Valoare estimatf,

il. BUNURI MOBILE, A cARoR vALoARE DErA$E$TE 3000 EUR FIECARE, $r BUNURI
IMOBILE TNSTNANqATE iN ULTIMELE 12 LLINI

Natura bunului instrf, inat Data instr[inlrii Persoana cdtre care s-a
instrtrinat

Forma instrdindrii Valoarea

Teren comuna Podari
suprafala 1270 mp.

12.06.2020 Georgescu Alexandru
Stelian

Contract
vdnzare-

cumpdrare

20.000 Euro

Autoturism Audi A'3 30.11.2020 Stefan leontina Contract
vdnzare-

cumpSrare

4.300 Euro

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi qi depozite bancare, fonduri de investilii, forme echivalente de economisire qi investire, inclusiv
cardurile de credit, dacd valoarea insumat6 a tuturor acestora depSgegte 5.000 Euro
Nota: sevor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau instituliiJinanciare din strdindtate
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2. Plasamente, investi(ii directe qi imprumuturi acordate, daci valoarea de pia[E insumat6 a tuturor acestora
depdqeqte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investiliile si participdrile in strdindtate

Emitent titlu / societatea in care persoana este acfionar sau
asociat / beneficiar de

Num6r de titluri / Valoare totalI la zi

Partidul PSD 133.400lei

'Categoriile ina ot, certificate, obliyofiu
societdli comerciale; (j) imprumuturi acordate in nume personal

3. Alte active producdtoare de venituri nete, care insumate depigesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate
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V. DATORII
Debite, ipoteci, garanlii emise in beneficiul unui ter[, bunuri achizitionate in sistem leasing qi alte asemenea
bunuri, dacd valoarea insumatd a tuturor acestora dep6qegte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusitt pasivele financiare acumulate in strldindtate

Creditor Contractat in
anul

Scadent la Valoare

RAIFFEISEN BANK 2016 2020 38.000 LEI
BANCA ROMANEASCA 2024 2024 110.000 LEI

Institutia care administreazl si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold / valoare la zi

'Categoriile indicate sunt: (t) Cont curent toio
investilii sou echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte siste,me cu aiumulare (se vor declaro cele aferente qnului
Jiscal anterior)

a
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa[a de valoarea de pia][, din partea unor
persoane, otganizalii, societdfi comerciale, regii autonome, companii/societa(i nalionale sau institulii publice
romdneqti sau strdine, inclusiv burse, credite, garanlii, decontari de cheltuieli, altele dec6t cele ale
angajatorului, a cdror valoare individuald depdqeqte 500 Euro-

CINE A REALIZAT VENITUL SERVICIUL PRESTAT i
OBIECTUL CENERATOR

l.l. Titular

Se excepteazd de la declarare cadourile Si trata\iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si II.

vII. venituri ale declarantului gi ale membrilor s6i de familie,
art.4l din Legea nr.57112003 - Codul fiscal, cu modificdrile qi
Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate

realizate in ultimul an fiscal
completdrile ulterioare)

incheiat (potrivit

CINE A REALIZAT
VENITUL

SURSA VENITULUI:NUME,
ADRESA

SERVICIUL PRESTAT /
OBIECTUL GENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL INCASAT

l. Venituri din salarii
l.l. Titular

Pirvulescu Ionut
Cosmin

S.C. High-Tech Industry
Park Craiova S.A.

Director General / Venit
din Contractul de mandat

105.138 lei

1.1. Titular
Pirvulescu Ionu{

Cosmin

Prim[ria Mun. Craiova Indemniza!ie 3.300 lei

l.2.Sofia
Pirvulescu Maria

Loredana

IPJ DOLJ - str. Vulturi
nr. 9

Salariu 49.712lei

l.2.So{ia
Pirvulescu Maria

Loredana

AJPIS - Craiova Indemniza{ie creqtere
copil

14.500 lei

1.3. Copii
Pirvulescu Nicole AJPIS - Craiova Alocatie 3.600 lei

2. Venituri din activitdti inderlendente

l.l. Titular

1.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

SURSA VENITULUI:
NUME, ADRESA

VENIT ANUAL INCASET

1.2. Sot/sotie

1.3. Corrii
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1.1. Titular  
....  
1.2. Soţ/soţie, etc. 
.... 
4. Venituri din investiţii  
1.1. Titular  
.... 

1.2. Soţ/soţie  
.... 
5. Venituri din pensii  
1.1. Titular  
•...  
1.2. Soţ/soţie  
.... 
6. Venituri din activităti agricole 
1.1. Titular  
.... 
1.2. Soţ/soţie  
.... 
7. Venituri din premii şi jocuri de noroc 
1.1. Titular  
.... 
1.2. Soţ/soţie  
.... 

1.3. Copii  
.... 

CINE A REALIZAT 
VENITUL 

SURSA VENIT'ULUI: 
NUME, ADRESĂ 

SERVICIUL PRESTAT / 
OBIECTUL GENERATOR 

DE VENIT 

VENIT ANUAL INCASAT 

8. Venituri din alte surse  
1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  
....  
1.3. Copii 

.... 

iPrinfamilie se inţelege soţul/soţia şi copii aflaţi in intreţinerea acestora. 
2La "titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, IONUŢ COSMIN PÎRVULESCU, având funcţia de CONSILIER LOCAL 

	

în CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, CNP 	 domiciliul Craiova, 
cunoscând prevederile art. 292 Cod penal privind 

taistu in aectarapt, aectar pe propria raspunaere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, 
precum şi membru in asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
Denumire şi Adresă 

CALITATEA 
DETINUTĂ 

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a  părţilor sociale şi/sau  a acţiunilor 
1.1. S.C. ELITTE AFFAIRS CONSULT S.R.L. — 
Cărcea, Dolj 

Asociat 100% 200 lei 

2. Calitatea de membru 1n organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale 
companiflor/societăţi naţionale, ale instituţiflor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor sau ale 
altor organizaţii neguvernamentale 

Unitatea 
Denumire şi Adresă 

CALITATEA 
DETINUTĂ Valoarea beneficiilor 

2.1. M.L.N.R. Membru 0 

3. Calitatea de membru 1n cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 

3.1.... 

4. Calitatea de membru 1n organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute 1n cadrul partidelor 
politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1.... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate in derulare 1n timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori 1ncheiate cu 
societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract 
Nume, Prenume/Denumire şi 
adresă 

Instituţia 
contractantă: 
Denumire şi 
adresă 

Procedura prin 
care 	a 	fost 
incredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
Incheierii 
contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea totală a 
contractului 

Titular 



, 	• 
Soţ/soţie 

Rude 	de 	gradul 	11) 	ale 
titularului 

Societăţi comerc iale/ 
Persoana fizică autorizată/ 
Asociaţii 	familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, 
societăţi 	civile 	profesionale 
sau 	societăţi 	civile 
profesionale 	cu 	răspundere 
limitată 	care 	desfăşoară 
profesia de avocat/ 
Organizaţii 	non- 
guvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)  

1)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţullsoţia şi 
rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la 
care declarantul impreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent 
de modul de dobandire a acţiunilor. 

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

Data completării: 
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