
DECLARATIE DE AVERE 
(La sfârşit de mandat 20116-2020) 

NICOLI MARIN 	 , având funcţia 
la 	Consiliul Local ala Municipiul Craiova 

Subsemnatul, 
de 	consilier local 

CNP 	 , domiciliul 
MU1N. CRAIOVA, JUDETUL DOLJ 

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

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândi rii 
u. S prafaţa Cota- 

parte 
Modul de 
dobândire 

Titularull)  

Pielesti Dolj _3 1993 3700 mp 50% CVC 
Nicoli Vasilica 
50% 

Baile Olanesti Valcea 3 2003 443 mp 50% CVC 
Nicoli Vasilica 
50% 

Baile Olanesti Valcea 3 2007 207 mp 50% CVC 
Nicoli Vasilica 
50% 

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

dobândiril 
uCategoria* S prafaţa Cota- 

parte 
Modul de 
dobândire 

Titularu12)  

Craiova Dolj 
1 1986 64 mp 50% CVC 

Nicoli Vasilica 
50% 

Pielesti Dolj 
2 1993 143 mp 50% CVC 

Nicoli Vasilica 
50% 

Craiova Dolj 
1 2000 64 mp 50% CVC 

Nicoli Vasilica 
50% 

Baile Olanesti Valcea 2 2003 304 mp 50% CVC Nicoli Vasilica 
50% 

Baile Olanesti Valcea 
2 2007 545 mp 50% construire 

Nicoli Vasilica 
50% 

Baile Olanesti Valcea 2 
(anexa tehnica) 

2009 94 mp 50% construire 
Nicoli Vasilica 
50% 
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* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casl de locuit; (3) casd de vacanfd; (4) spalii comerciale/de
producfie.

*2) La "Titular" se mentioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi gi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii

Natura Anul de fabrica(ie

Autoturism Daster -Dacia I 2015 CVC

Autoturism Mitsubishi Ecipse
Cross

I 2019 CVC

2. Bunuri sub formi de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arttr gi de cult, colecfii de arti qi
numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a ciror valoare
insumatl deplqegte 5.000 de euro

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

la momentul declardrii.

Descriere sumartr Anul dobAndirii

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

Natura bunului
instriinat

Data
lnstrarnarrr

IV. Active financiare
1. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire,

inclusiv cardurile de credit, dacl valoarea insumatd a tuturor acestora deplgegte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in b[nci sau institulii financiare din striindtate.

Institu{ia care ad ministreazi
gi adresa acesteia

Tipul*

ING BANK Amsterdam Sucursala
Bucuresti Agentia Craiova

I lei 2004 17.214,82

ING BANK Amsterdam Sucursala
Bucuregti Agenfia Craiova

I lei 2007 777,15

ING BANK Amsterdam,Sucursala
Bucuresti Agentia Craiova

I USD 2008 2.031,13

ING BANK Amsterdam Sucursala
Bucure$ti Agentia Craiova

I EUR 2008 258,02

Marca Nr. de buclfi Modul de dobAndire

Valoarea estimati

Persoana c[tre care s-a
instrlinat

Forma
tnstralnarll Valoarea

Valuta Deschis in anul Sold/valoare la. zi
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
ocumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, dactr valoarea de piafi insumatl a tuturor
acestora depiqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile gi participlrile in strdindtate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociatibeneficiar de imprumut

Num[r de titluri/
cota de participare Valoarea totall Ia zi

*Categoriile indicate sunt: (l) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
acliuni sou pdrli sociale tn societd|i comerciole; (3) imprumuturi ocordate in nume personal.

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate ?n strlindtate.

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

asemenea bunuri, dacl valoarea insumatl a tuturor acestora depigegte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strlinitate.

Creditor Contractat in anul Scadent Ia Valoare

ING BANK Amsterdam Sucursala
Bucuresti, Agentia Craiova

2019 25.07.2024 125.000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fafi de valoarea de piafi, din
partea unor persoane, organiza[ii, societi(i comerciale, regii autonome, companii/societl(i nafionale sau
institufii publice rominegti sau strline, inclusiv burse, credite, garan(ii, decontlri de cheltuieli, altele decit
cele ale angajatorului, a ciror valoare individuall deplgegte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Venitul anual

incasat

l.l. Titular

1.2. Sof/so(ie

1.3. Copii

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

Tipul*

Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/Obiectul
penerator de venit



VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor stri de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 4l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificlrile gi completlrile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv ite din strlinitate.

Cine a realizat venitul Venitul anual
incasat

l. Venituri din salarii

1.1. Titular

Nicoli Marin
Parc Industrial Craiova SA
Str.Aviatorilor nr. 1 0,Ghercesti

Administrator -Director
General

98.0l4lei

Consiliul Local al Mun.Craiova Consilier Local

Nicoli Vasilica Casa Nicoli SRL
Com.Pielesti Do

Administrator 9.576 lei

1.3. Copii

2. Venituri din activitd{i independente

2.1 . Titular

2.2. So1/sotie

Nicoli Vasilica
Intreprinderea Individuala

Nicoli V.-,,CASA NICOLI"
Baile Olanesti iud.Valcea

Inchiriere camere proprii in
scop turis

3. Venituri din cedareafolosinlei bunurilor
3.1 . Titular

3.2. Sot/so[ie

4. Venituri din iwestiyii
4.1. Titular

4.2. So1/so1ie
Dividende

Mercur SA Craiova

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. So1/so1ie

6. Venituri din activitdli agricole

6.1. Titular

2019



6.2. Soţ/soţie 

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. 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 

31.10.2020 
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f\IP 3,4,A(1, 2p2,0 
DECLARATIE DE INTERESE 

(LA SFÂRŞ1T DE MANDAT 2016-2020) 

Subsemnatul/Subsemnata, 	NICOLI MARIN 	, avănd funcţia 
de 	consilier local 	 la Consiliul Local al Municipiului Craiova  , 
CNP 

JUDETUL DOLJ  , 
cunoscănd prevederile art.326 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 

neguvernamentale: 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

1.1 	SC Tehno-Grup SRL Pielesti Asociat 74 1850 lei 
1.2 	SC Electroputere SA Craiova (cuponiada) Actcţionar 1563 acţiuni 156,3 lei 

2. Calitatea de membru in organele de conducere. administrare si control ale societătilor comerciale. ale 
regiilor autonome, ale companlilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor or anizaţii ne uvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 Parc Industrial Craiova SA 
str.Aviatorilor nr.10 com.Ghercesti Jud. Dolj 

Administrator - Director 
General 98.014 lei venit net/an 

2.2 Consiliul Local al Municipiului Craiova 
str.Alexandru loan Cuza nr. 7 mun. Craiova Jud. Dolj Consilier local 12.592 lei venit net/an 

2.3 Liceul Tudor Arghezi Craiova Membru CA Reprezentant 
al CL Craiova Neremunerata 

2.4 Liceul Matei Basarab Craiova Membru CA Reprezentant 
al CL Craiova Neremunerata 

2.5 Colegiul National Fratii Buzesti Craiova Membru CA Reprezentant 
al CL Craiova Neremunerat 

2.6 Liceul Teologic Adventist Craiova Membru CA Reprezentant 
al CL Craiova Neremunerat 

2.7 Scoala Gimnaziala Nicolae Romanescu Craiova Membru CA Reprezentant 
al CL Craiova Neremunerata 

2.8 Scoala Gimnaziala Ion Tuculescu Craiova Membru CA Reprezentant 
al CL Craiova Neremunerata 

2.9 Scoala Gimnaziala Sf. Gheorghe Craiova Membru CA Reprezentant 
al CL Craiova Neremunerata 

2.10 Gradinita cu program prelungit Floare Albastra 
Craiova 

Membru CA Reprezentant 
al CL Craiova Neremunerata 

2.11 Tehno-Grup SRL România Administrator-Director 
General incepând cu 20.08.2020 

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

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic  
4.1 Membru in Consiliul Organizatiei Judetene a PSD Dolj  
4.2 Presedintele Organizatiei locale 0L132 PSD Municipiul Craiova 

1 
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5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau afiate în derulare în timpul 
exercitării funcţidor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
ma oritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contact: numele, 
prenurnele/denumitta şi adresa 

Institutia 
contractantă: 
denumiteaşi 

adtesa 

Proceduraprin 
care afost Tipul 

contractului 
Data . 	. inchererir . contractulut 

Durata . contactulut 

Valoarea 
totarăa 

contractului ' inu 	iţat 
contractul 

Titular ............... 

SoVwţie............... 

Rude de gradul II)  ale fitularului 
............ 

SocietNi comerciale/Persoană fizică 
autorizatia/Asociaţiifamiliale/Cabinete 
individi  iale,  cabiwte asociate, societăţi 
civile profesionalesau societaţ-  i civile 
profusionale cu răspundere limitată care 
desrlawară profesiade avocal/ Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţii2)  

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, titulai 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

31.10.2020 
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