
, 	 202.0 

DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul, DUMITRACHE SILVIU-IONUT, având functia de Consiller Local la Consiliul Local al 
Municiplului Craiova, CNP:   , cu domiciliul 1n Municipiul Craiova, 

udetul Dolj, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe 
proprie răspundere că  Impreună  cu familiaI)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se /nţelege soţul/soţia si copiii aflaţi în Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona 

Bărbăteşti, Jud. Gorj 

Categoria* 

3 

. 	. 	.. 

2008 

Supr,a_faţn 

400 mp 

_ 	., 

1 

Cota-Mod 
. 	,. 

. 
Titularulh  

Moştenire 
 

Ditrache 
Silviu-Ionut 

Bărbăteşti, Jud. Gorj 1 2008 840 mp 1 Moştenire umitrache 
 

D 
Silviu-Ionut 

Bărbăteşti, Jud. Gorj 1 2008 1062 mp 1 Moştenire Dumitrache 
 Silviu-Ionut 

Bărbăteşti, Jud. Gorj 1 2008 2340 mp 1 Moştenire Dumitrache 
 

Silviu-Ionut 

Filiaş, Jud. Dolj 5 2013 . 0000 mp 1/8 Moştenire Dumitrache 
Oana Gabriela 

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

*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuUsoţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* 
dobândirii 

Suprafaţa 
parte 

Moştenire 

Moştenire 

dobâilgirtifdiăgairmi.i.a.... Titularul-' 

Dumitrache 
Nicolae 
'bumitrache 
Nicolae 

Craiova, Jud. Dolj 
1 2008 93,64 mp 1/2 

Bărbăteşti, Jud. Gorj 
2 2008 60 mp 1/2 

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

*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţtd/soţia, copilul), 

1 



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

IL Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, $alupe, iahturi pi alte mijloace de

care sunt

2. Bunuri sub formtr de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arttr gi de cult, colecfii de arttr gi

numismaticl, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a clror valoare
lnsumattr deptrgegtc 5.000 de euro

NOTA:
Se vor men[iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daci ele se afl6 sau nu pe teritoriul Romdniei

la momentul declaririi.

IIL Bunuri mobile, a c[ror valoare depigegte 3.000 de euro fiecare, gi bunuri imobile instriinate in
ultimele 12luni

IV. Active financiare

l. Conturi 9i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire,
inclusiv cardurlle de credit, dacl valoarea lnsumattr a tuturor acestora deptrgepte 5,000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in b[nci sau institulii financiare din str1in[tate.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depoztt bancar sau

echivalente; (3) fatdwi de investilii ssu echivalenle, irr;htsiv foafuri yiv& de pewit sau alte sisteme cu

2. Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, daci valoarea de piaftr lnsumatl a tuturor
ecestora deptgegte 5.il)0 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investifiile gi participirile in stlinitate.

Natura I lVlarca I Nr. dc huc[fi I Anul dc fabricalie

Descriere sunrari Anuldobindirii I Vuloarea estimati

Nstura bunllul
. instrlinat .'

1i.Dala
lnstrlinerii

Persoana citrc care s-a
instrlioat

Forma
instrflintrrii

Valoarea

Institu fia ca re ad niin istreazi
. si adresa acssteia

Tipult Valuta Dtschis in anul Sold/valorre la zi

)



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

3. Alte active productrtoare de venituri nete, care insumate dep[gesc echivalentul a 5.000 de euro pe
AD:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strlinltate.

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

asemenea bunuri, deci valoarea insumatl a tuturor acestora deptrgegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate ?n strtrinltate.

VI. Cadouri, senicii sau avantaje primite gratuit sau subvenlionate fafl de valoarca de piaftr, din
partea unor percoane, organizafii, societifi comerciale, regii autonome, companii/societifi nafionale sau
institufii publice romflnegti sau strtrine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontiri de cheltuieli, altele dec6t
cele ale angajatorului, a ctrror valoare individualtr deptrgegte 500 de euro*

*Se exeepteazd de la declarore cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I gi al ttlq.

YII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor stri de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivlt art 4l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modiliclrile gi complettrrile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdinitate.

,!
tl

Emitent titlu/societatea in care persoana esle I riput- NumIr de titluri/ !'aloerta totsld la zi
sau ssociaUbeneliciar de nnto rfa

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

UNICREDIT BANK 2019 2024 44.940 LEI

UNICREDTT BANK 2017 2022 98.350 LEI

Sen,iciul prcstat/Obiectul I Vcnilrrl anual



Str. Eugeniu CaradaDumitraohe Silviu Ionuf

Craiov4 Str. A.l. Cuza nr. I
Craiova DoljDumitrache Oana Gabriela

10.970 EURO

monitorizare activitati in
cadrul zilelor scolii, in

cadrul proiectului,,Scoala
noasha scoala comunitatii',

cod SMIS 106032

9.600 LEr

ADI Zona Mehopolitand
Craiovq Str. A.L Cuza nr.l

Craiova Dolj

monitorizare in cadrul
proiectului,,Educatia-sansa
viitorului tau", cod SMIS

ADlZona Metropolitan6
Craiova, Str. A.I. Cuza nr.1

Craiova DoljDumitrache Oana Gabriela

Cine a redizat venitul
Sursa veuitului:
numele. adresa

Serviciul prertaUoblectul
eenerator de venlt

Venitul anual
incasat

l. Venituri din sularii

l l. Titular

Director / salariu 43.703LEt

1.2. Sof/sofie

Jurist / salariu 48.000 LEI

1.3. Copii

2. l,'enituri din uctit'itiili independcnrc

2.1. Titular

Dumitrache Silviu lonut
Enagic Europe, lmmermannstr. 33

4021 0 Dusseldorf GermanY
distribuitor

Dumitrache Silviu Ionut

2.2. Sot/sotie

9,600 LEI

3. Vcnituri din cedareu frtlosinlri bnturilor

l.l. Titular

3.2. So{/sofie

Dumitrache Oana Gabriela Vodafone RomAnia Cedarc folosin{i teren 23.040 LEI

1. I,'enituri din inve.rtilii
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4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. i reninui din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 1 
1 i 

6. Vennuri din aciivniili agricoie 
6.1. Titular 

6.2. SoVsoţie 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
ineasat 

7. Vennuri clin premn şi din joeuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. SoVsoţie 

7.3. Copii 

8. l'ennuri din alte surse 
8.1. Titular 

Dumitrache Silviu 1onut 
Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, 
C 

Consiller local / 
indemnizaţie 13.140 LEI 

8.2. Soţ/saţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
- 
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Ăla 	7,22 #' 44 2o 20 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, DUMITRACHE SILVIU-IONUT, având functia de Consilier Local la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, CNP: 	 , cu domiciliul 1n Municipiul Craiova, 

- 	, Judetul Dolj, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulln declaratii, declar pe 
propria răspundere: 

41. Asociat sau actionar la societăti comerciale, 	 npinipsOeietăţi naţiOnaler;iitituţii de credit, grupuri de 

Nr. de parţi 
Calitatea detinută 	sociale sau 

de actiuni 
1.1. 	SC DISIIA STAR SRL 	asociat 
1.2. FEDERAŢIA CONVENŢIA 

ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  

1.3. FEDERATIA STUDENŢILOR ROMANI 
FIZICIENI  

1.4. ASOCIAŢIA ROMANA DE ROBOTICA 
1.5. ASOCIAŢIA DOCTORANZILOR ŞI 

TINERILOR CERCETATORI 
1/5 
	

100 

administrare si control ale societătilor comerciale, ale 
lilor autonome, ale compandlor/societătilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 

sau fundatiilor ctiLalibilii~g~i~ta«eăle:  
Unitatea 

denumirea şi adresa — 
2.1. SC DISIIA STAR SRL 

	
Administrator 

interes econ 	 st s • alte 	 uvernamen 
Valoarea totală a 

Unitatea 
— denumirea şi adresa 

1/2 

părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor 

200 

membru 

membru 

membru 

membru 

1.6. COOPERATIVA PRELITCRAREA 
LEMNULUI 	VJ 

litatea de membr*u in organele de conducere, 

membru 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

0 
2.2. FEDERATIA CONVENTIA ORGANIZAŢIILOR 
STUDENTEŞTI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
2.3. COOPERATWA PRELUCRAREA LEMNULUI 
VJ 

Presedinte 

Presedinte 

2.4. COLEGIUL TH. CONSTANTIN D. NENITESCU 
Membru in Consiliu de 
Administratie 

2.5. LICEUL VOLTAIRE CRAIOVA 

2.6.COLEGIUL TH. C-TIN BRANCUSI 

Membru in Consiliu de 
Administratie 

Membru in Consiliu de 
Administratie 

2.7.LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI 

2.8.SCOA 	A DECE73-AL 

Membru in Consiliu de 
Administratie 

Mernbru in Consiliu de 
Administratie 

2.9.LICEUL CU PR. SPORTIV PETRACHE TRISCU 

2.10. GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA 

3. Calitatea d 

Membru in Consiliu de 
Administratie 

Membru in Consiliu de 
Administratie 

1 



3.1. ASOCIAŢIA ROMANĂ DE ROBOTICA 
3.2. ASOCIAŢIA DOCTORANZILOR ŞI TINERILOR CERCETATORI 
3.3. FEDERAŢIA STUDENŢILOR ROMANI FIZICIENI 
3.4. FEDERAŢIA CONVENŢIA ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
3.5. S1NDICATUL NATIONAL SPORT SI TINERET  

--,---4. ----.01effirde membru 1n oNifirie de c3~111111/1111111firare"troir retrffillW sau 
detinute In cadrul partidelor politice, funcţia deţinuU şi denumirea partidului politic 
4.1. Preşedinte al organizatiei Tineretutui Social Democrat Craiova a Partidului Social Democrat Craiova 
4.2. Membru al Biroului Permanent Municipal al Partidului Social Democrat Craiova 
4.3. Membru in Consiliul Judetean al Partidului Social Democrat Dolj 
4.4. Vicepreşedinte al organizatiei judetene a Tineretului Social Democrat Dolj a Partidului Social Democrat Dul i 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţa juridica, consultanţa juridica, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii funcţidor, mandatelor sau detnnitafilor publice finanţate de la bugetal de 
stat, local şi din fonduri externe ori inclieiate cu societaţi comerciale cu capital de stat sau unde statu I este 
acţionar majoritar/minoritur: 

5.1 Beneficiaml de conauict. nurnek, 
prenumele/denumireaşi adim 

lnutţia 
contractantă: 
dentimilt-aşi 

Prt 	lura pnn 
wre a fost 
irizredinţât 
contractul 

•E iptli 
contractului 

Data 
ncl-cieri I 	i 

cortactului 
Durata 

contractului 
Valoarea 
totala a 

contractului 

Soţ/so/ie 

Rude de p-adul 1 aletiallarului 
. 	... 	. 	.. 	. 	.. 	. 	. 

Socie4 cotnerciale/Persoonă fizica 
autorizaAsociaţii familialeiCabinete 
individuale, cabirkw asociate, mciet4 
civtle profesionalesau sccieqi civile 
profisionale cu raspunck-re limitata cae 
diesşara.  pro&sia de avottOrbmnimii 
neguvernamattale/ Fundalii/ Asociaţii2)  

1)  Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie desc 
Se vor declara numeie, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin 

soţuUsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună cu soţul/soţia şi rudele de 
5% din capitalul social al societaţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

 

Prezenta declaraţie constitale act public şi răspund potrivit legii penaIe 
caracterut incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

••••••••••• 

pentru inexactitatea_sau. 

 

   

endentă. 
calitatea deţinuta, titularul, 
Nu se declară contractele 
gradul I deţin mai puţin de 

2 


