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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	MIHAI T. MARIUS 	 , având funcţia 
de 	CONSILIER LOCAL 	 la CONSILIUL LOCAL al Municipiului CRAIOVA 

CNP 	 , domiciliul Mun.Craiova, Jud.Dolj, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  impreună  cu familial)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi In întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirli 
u.. 	S prafaţa Cota- 

parte 
Modulde 
dobândire Titularull) 

Segarcea — Dolj I 2003 49,36 Ha ii, Achiziţie Mihai Marius 
Ciobanu Maria 

Brabova — Dolj 2 2009 5 Ha 1/1 Hotărăre 
judecătorească  

in curs de 
perfectare acte 

vănzare 

* 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, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

Adresa sau zona Categoria- n. 	A ul 
dobândirii 

Suprafata 
Cota- 
parte 

Modui de 
dobândire 

Titularui2)  

Craiova, ; I 2012 67,55 m` i/2 Donaţie părinţi Mihai Marius 
Mihai Denisa 

Craiova, 4 2013 51,53 m2 172 Cumpărare Mihai Marius 
Mihai Denisa 

Strehaia, 4 2014 84,51 m2  V2 Cumpărare Mihai Marius 
Mihai Denisa 

Piteşti, 4 2016 59,07 m2  1/2 Cumpărare Mihai Marius 
Mihai Denisa 

Craiova, 4 2013 71,64 m2  1/1 Donaţie părinţi Mihai Andreea 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casi de locuit; (3) casl de vacan[[; (4) spatii comerciale/de
produc[ie.

*2)La "Titular" se men(ioneazd,incazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so(ul/so[ia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
L Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, qalupe, iahturi qi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatricullrii, potrivit legii

Autoturism DAEWOO CIELO I 2004 Cump[rare

Autoturism OPEL CORSA I 2002 Cump[rare

Autoturism SKODA OCTAVIA 1 2002 Cumpdrare

2 Bunuri sub forml de metale prefioase, bijuterii, obiecte de artl qi de cult, colecfii de artl qi

numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a clror valoare
insumatl depigeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afl6 sau nu pe teritoriul Romdniei

la momentul declardrii.

III. Bunuri mobile, a ciror valoare depigegte 3.000 de euro fiecare, qi bunuri imobile instrlinate in
ultimele 12luni

Natura i Nlarca I Nr. de buclfi Anul de fabricafie [ ]vtodut de dotr6ndire

Descriere sumarf, Anul dobfindirii
I

Valoarea estimatfi

Natura bunului
instriinat

Data I Pe flna oitre crre srh
instriinirii I instrliuat

Forma
tnstralnarll Vdoarea

)



IV. Active financiare

l. Conturi qi depozite bancare, fonduri de investi(ii, forme echivalente de economisire gi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacl valoarea insumatl a tuturor acestora depiqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institufii financiare din strdindtate.

BT 1 Lei 19.269

ING I Lei 29.655

BT 2 Euro 100.000

ING Euro 61.583

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

2 Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, dacl valoarea de piafi insumati a tuturor
acestora deplgegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile gi participdrile in strlindtate.

*Categoriile indicate sunt: (l ) hdrtii
acliuni sau pdrli sociale in societdli comerciale;

de valoare delinute (titluri de stot, certificate,
( 3) tmprumuturi acordate in numepersonal.
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obliga1iuni); (2)

Institu{ia care administreazi
si adresa acesteia

Tipul* Valut* Deschis in anul Soldlvaloare la zi

Emitent titlu/societ*tea in care p€rsoatra este
actionar sau asociat/beneficiar de imnrumut ?ipul* NumIr de titluri/

cota de particintre Yg,laurs,*"lalal*ta.fi



3. Alte active producEtoare de venituri nete, care insumate deplqesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strSindtate.

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

asemenea bunuri, daci valoarea insumatl a tuturor acestora depigeqte 5.000 de euro

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa{i de valoarea de piafl, din
partea unor pensoane, organizalii, societl{i comerciale, regii autonome, companii/societifi nationale sau
institufii publice rominegti sau strline, inclusiv burse, credite, garanfii, decontiri de cheltuieli, altele decf,t
cele ale angajatorului, a ciror valoare individuall depiqeqte 500 de euro*

*Se excepteazd de la declarare cadourile qi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si al lL-lea.

Creditor €a*lra,stat i***ut t Sut&Ht l*,lri I valoare

Cine a r.rp;liz,*t Yefi itul $ursa veritului:
numel*, adresa

Serviciu I prestat/Obiectul
qenerator de venit

Veuitllt anual
inc*s*t ,'.1

1.1. Titular

1.2. So{/sofie

1.3. Copii
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în 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 

Venitui anual 
incasat 

I. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

Mihai Marius Consiliul Local Craiova Venituri salariale 1.340 

SC Avioane SA Venituri salariale 32.332 

Liceul Tehnologic Transporturi 
Auto 

Venituri salariale 41.115 

TM WELLS SRL Venituri salariale 3.255 

1.2. Soţ/soţie 
Mihai Denisa Liceul Tehnologic Transporturi 

Auto 
Venituri salariale 43.149 

1.3. Copii 
2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 
2.2. Soţ/soţie 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

Mihai Marius Strehaia Chirie 3600 Euro 
Teren agricol Segarcea Arendă 5000 Euro 
Craiova, I Chirie 5400 Euro 
Craiova, Chirie 10200 Euro 

Piteşti Chirie 6600 Euro 
3.2. Soţ/soţie 

Mihai Denisa Piteşti Chirie 6600 euro 
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 
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din premii si din joeuri de noroe 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venitură din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
i() 	I ( 
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Valoarea 
Totală a 

Data 
Incheierii 

Durata 
contrackilui 

/14 Ăl 2czo 
re_,F 

DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	MIHAI ŞT MARIUS 	 , având funcţia 
de 	CONSILIER LOCAL 	 la CONSILIUL LOCAL al Municipiului Craiova 	, 

CNP 	 , domiciliul Mun.Craiova, Jud.Dolj, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 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 

Calitatea deţinută 

neguvernatuntale: 
Nr. 	De 
părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1...... 

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

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

7 1 	 

3. Calitatea de membru in cadnil asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 	 

SINDICATUL SPIRU HARET 
MLNR 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute in cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidulul politic 
4.1 	 

Consilier Local — Consiliul Local al Municipiului Craiova 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare In timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori Incheiate cu societăţi comerciale cu capital de sţat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:  
5.1 Beneficiaml decontract.numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 

Procedura 
prin 

Care a fost 
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denumireaşi 
adresa 

incredingt 
contractul 

contractdui contractului 

Titular 	.. 

Soţ/soţie 	 

Rudedegradul I1)a1etitu1aru1ui 

Societâţi cometuiale/Petsoană fizică 
autorizaWAsociatji familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societftţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
pmfesionale cu raspundere limitatâ care 
desraşoara profesia d eavocat/ 
Organi2aţii neguvetnamentale/Fundaţii/ 
A3aciaţii2)  

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, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 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 dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 
( 	I( 

• • 
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