
/VC-F77772E 

DECLARAŢIE DE AVERE 

, /i/  
ANEXA 1 —Legea nr.176/2010 

Subsemnatul/Subsemnata, BĂRĂGAN I. STELIAN, avand funcţia de fost VICEPRIMAR la U.A.T. 
MUNICIPIUL CRAIOVA, CNP 	 domiciliul Mun.Craiova, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe 
proprie răspundere că  impreună  cu familial)  deţin următoarele: 
*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii afiaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota- 

parte 
Modul de 
dobândire 

TitularuP)  

Comuna Plopsoru, Sat 
Sardanesti, jud.Gorj 

3 2016 1000 mp 100% Partaj voluntar 
Baragan Larisa 
Simona 

,, 
1 
Mun.Craiova, judetul 
Dolj 

1 2020 500 mp 50% 
Vanzare- 
cumparare 

Baragan Larisa-
Simona 
Baragan Stelian 

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

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

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota- 

parte 
Modul de 
dobândire 

Titu1aru12)  

Craiova,( 
1 2007 63 mp 100% Cumparare Baragan Larisa 

Simona 
Comuna Plopsoru, Sat 
Sardanesti, jud.Gorj 

2 2016 126 mp 100% Partaj voluntar 
Baragan Larisa 
Simona 

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

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

II. Bunuri mobile 
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ANEXA I -Legea nr.t76t20t0

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, $alupe, iahturi gi alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii

2. Bunuri sub forml de metale pre(ioase, bijuterii, obiecte de arti gi de cult, colec(ii de arti gi
numismaticl, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na(ional sau universal, a ciror valoare
insumatl deplqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac6 ele se afld sau nu pe teritoriul Rom6niei

la momentul declar5rii.

III. Bunuri mobile, a clror valoare depiqegte 3.000 de euro fiecare, qi bunuri imobile instriinate in
ultimele 12 luni

Autoturism Audi .A4

IV. Active financiare

1. Conturi 9i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire Ei investire,
inclusiv cardurile de credit, dacd valoarea insumati a tuturor acestora depigegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din strdinatate.

*Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sauechivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private ae peiniri siu alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluiJiscal anterior).

Natura Marca Nr. de buc6{i Anul de fabricafie Modul de dob0ndire

Autoturism Hyundai Tucson 1 2008 Contract vanzare-
cumDarare

Autoturism Land Rover I 2013 Contract vanzare- cumparar(

Descriere sumari Anul dobindirii Valoarea estimati

Natura bunului
instrlinat

Data
lnstralnarrr

Persoana cltre care s-a
instriinat

X'orma
instrlinirii Valoarea

2019 Toader Sebastian Contract vdnzare 10.000 E

Institu(ia care administreazl
Si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoa re la zi
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ANEXA 1 -Legea nr.l1 612010

2. Plasamente, investi(ii directe qi imprumuturi acordate, daci valoarea de piafi insumatl a tuturor
acestora dep[gegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile gi participdrile in strdindtate.

SC REBEKA SUMMER EVENTS SRL

*Categoriile indicate sunt: (l) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2)
acliuni sau pdrli sociale tn societdli comerciale; (3) tmprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producltoare de venituri nete, care insumate deplgesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in str6indtate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri, dac[ valoarea insumatl a tuturor acestora depiqegte 5.000 de euro

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

BRD.Tg-Jiu

CAR Univ.din Craiova

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fafl de valoarea de pia(ii, din
partea unor persoane, organiza(ii, societi(i comerciale, regii autonome, companii/societi{i nafionale sau
institu(ii publice rominegti sau striine, inclusiv burse, credite, garan(ii, decontiri de cheltuieli, altele decAt
cele ale angajatorului, a ciror valoare individuali depigegte 500 de euro*

Emitent titlu/societatea in care persoana este

actionar sau asociatlbeneficiar de imprumut Tipul* NumIr de titluri/
cota de narticinare

Valoarea tataldla zi

a
J l00Yo 45.000 LEI

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

2007 5600 lei

BRD Turceni 20t7 5000 lei

NG-Craiova 20t0 1600 lei

ING-Craiova 20t5 2030 68000 lei

20r9 2021 20.000 lei

Cine a re liza;t venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
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ANEXA I -Legea nr,t76?0t0

1.3. Copii

*Se excepteazd de la declarare cadourile si trata{iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al ll-lea.

VII' Venituri ale declarantului gi ale membrilor sIi de familie, realtzate in ultimul an liscal incheiat(potrivit art' 41din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, cu modificirile gi completirile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate.

1.1. Titular

Bdrdgan I.Stelian UAT.Municipiul Craiova Indemnizafie viceprimar 146.016Lei
1.2. Sof/sofie

Bdrdgan M.Larisa-Simona Consiliul Judetean Dolj

Consilier juridic
107 .614lei

Consilier j uridic-vocher
vacantE 1.450 lei

1.3. Copii

2.1. Titular

2.2. So/solie

3.1 . Titular

3.2. So1/sofie

4.1, Titular

4

numele, adresa generator de venit incasat

1.1. Titular

1.2. So!/sofie



ANEXA 1 —Legea nr.176/2010 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Sot/sotie 

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Sot/sotie 
Bărăgan M.Larisa-Simona APIA-Gorj Subvenţie agricola 500 lei 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Sot/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Sot/sotie 
Bărăgan M.Larisa-Simona SC Coralex SRL Salariu conventie 21012 lei 
8.3. Copii 
Bărăgan S.Anamaria-Rebeka AJPS —Dolj Alocatie de stat 1536 lei 

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

Data completării 
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ANEXA 2 — Legea nr.176/2010 

41, 20 
~7-7?-/ 	,/'1 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, BĂRĂGAN I. STELIAN, având functia de fost VICEPRIMAR la U.A.T. MUNICIPIUL CRAIOVA, CNP 	 , lomiciliul Mun.Craiova,: 	 judetul Dolj, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privma taisui in declaraţii, declar pe propria răspundere: 

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 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 1.1...... 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

comerciale, ale 
de interes 

Unitatea 
— denumirea şi adresa —  Calitatea deţinută Valoarea benefIciilor 

2.1 	 ASOCIATIA DE CERCETARE ENEXT  SECRETAR GENERAL 0 
ORGANIZATIA STUDENTILOR POLITEHNISTI 

PROFIL ELECTRIC CRAIOVA  
PRESEDINTE DE 

ONOARE 0 

3. Calitatea de membru in cadrul asociaţinor profesionale şi/sau sindicale  
3.1...... 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute in cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic  
4.1 	 VICEPRESEDINTE PSD DOLJ  
PRESED1NTE PES ACTIVIST DOLJ  
MEMBRU CONSILIUL MUNICIPAL PSD CRAIOVA  
MEMBRU CONSILIUL JUDETEAN PSD DOLJ  
VICEPUSEDINTE REGIONAL PES ACTIVISTS ROMANIA  
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, 
in derulare in timpul exercitării functill ..nr. mantl.atpinr  

obţinute sau allate 
a nugetui de 
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stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiaml de contract numele, 
prenumele/cienumireaşiadresa 

Instituţia 
contractată: 
denumireaşi 

achsa 

Proceduta prin 
wre afost 
inutdintat 
contractd 

Tipul 
. contractulut 

Data 

contrackin incheier ii  Duratt 
niractuhl. 	co 	t  

Valowa 
a. 	totată 

contractului 

Sot/s3lie ............... 

Rude de gradul I 1)  ale titmlatilui 
............ 

Sociegicomerciale/Persoanăfizică 
autorizată/Asociaţiiffimiliale/Cabiwte 
indivickiale, cabinete asociate, societăti 
civile profesionale sau 93ciedţi civile 
pikksionale curăspundere limitată cate 
deskoarăprofesiadeavocat/Orgaizaţii 
neguvemamenta1e/Fund4i/Asociaţii2)  

') Prin rude de gradul I se intelege părinti pe linie aseendentă şi copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută, titularul, 

sotul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreună cu sotul/sotia şi rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

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

Data completării 

ap?, fk,  
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