
/A/c&771. 

DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul, 	 Nicolicea V. Romulus Victor, 	 , având funcţia 
de 	consilier local 
	

la 	Consiliul Local al Municipiului Craiova 

CNP 	 , domiciliul Craiova, 	 jud. Dolj, 

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

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
u. 	S prafaţa 

parte  dobândire 
Cota- Modul de 

TitularuP)  

Craiova INTRAVILAN 1992 187,5 mp 1/8 cumpărare 
NICOLICEA 
ROMULUS VICTOR 

Craiova INTRAVILAN 1992 187,5 mp 1/8 cumpărare 
NICOLICEA 
NICOLETA 
MARIANA 

Craiova INTRAVILAN 1992 750 mp 6/8 mostenire 
TOADER 
ECATERINA 

Com.Cârcea EXTRAVILAN 2007 446 mp 1/2 cumpărare NICOLICEA 
ROMULUS VICTOR 

Com.Cârcea EXTRAVILAN 2007 446 mp 1/2 cumpărare NICOLICEA 
NICOLETA 
MARIANA 

Com.Cârcea EXTRAVILAN 2008 997 mp 1/2 cumpărare NICOLICEA 
ROMULUS VICTOR 

Com.Cârcea EXTRAVILAN 2008 997 mp 1/2 cumpărare NICOLICEA 
NICOLETA 
MARIANA 

Com. Traian, jud. Olt TEREN ARABIL 
EXTRAVILAN 

2017 22500 mp 1/4 SUCCESIUNE NICOLICEA 
ROMULUS VICTOR 

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

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

2. Clădiri 
N 0 T : 
Sc vor deelara inclusiv cele allate în al e lări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirn 
u.. S prafaţa Cota- 

parte 
Modul de 
dobândire 

Titu1arul2)  

.._, APARTAMENT 
. 

	

Craiova 
2000 40,21 mp 1/2 CUMPARARE NICOLICEA 

ROMULUS VICTOR 
, 

Craiova 
APARTAMENT 2000 40,21 mp 1/2 CUMPĂRARE NICOLICEA 

NICOLETA MARIANA 



Craiova CASA 1992 10 mp 1/8 CUMPĂRARE NICOLICEA 
ROMULUS VICTOR 

Craiova CASA 1992 10 mp 1/8 CUMPĂRARE NICOLICEA 
NICOLETA MARIANA 

, Craiova CASA 1992 60 mp 6/8 CUMPĂRARE TOADER ECATERINA 

' 
bl SJI-/Cla 	11 ..JCVCI II I 

APARTAMENT 2017 7,49 mp 1/8 SUCCESIUNE NICOLICEA 
ROMULUS VICTOR 

ategorn e 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 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 
Natura 	 Marca 	Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie 	Modul de dobândire 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare insumată 
depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
Descriere sumară 	 Anul dobândirii 	 Valoarea estimată 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
instrăinat  

Data 
instrăinării 

Persoana către care s-a 
instrăinat 

Forma 
instrăinării Valoarea 

IV. Active financiare 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
N 0 TĂ : 
Se vor declara inclusiv cele allate in bănci sau institutii fnanciare- 

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* 

> 

Valuta 

.... 	. 

Deschis in anul Sold/valoare la zi 

BT Asset Management SAI SA CONT DE INVESTII RON 2016 19163 

Banca Transilvania Craiova CONT CURENT RON 2016 11331,44 

Banca Transilvania Craiova CONT CURENT EUR 2015 1,11 
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Banca Transilvania Craiova CONT SALARIU RON 2018 24471,89

Banca Transilvania Craiova DEPOZIT RON 2019 24000

Banca Transilvania Craiova DEPOZIT RON 2019 24000

Ministerul finanfelor publice Titluri de stat RON 2019 10000

+Cotegoriile indicate sunt: (l) 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
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investi{ii directe qi imprumuturi acordate, dacl valoarea de pia{I insumati a tuturor
acestora deplqegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv ile in strdindtate.

*Categoriile indicate sunt: ( I ) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligoliuni); (2) acliuni
sau pdr{i sociale tn societdli comerciale; (3) tmprumuturi acordqte tn nume personal.

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdinitate.

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

asemenea bunuri, dac[ valoarea insumati a tuturor acestora deplpeqte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara vele financiare acumulate in strdindtate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fa{i de valoarea de pia{i, din partea
unor persoane, organua{ii, societi(i comerciale, regii autonome, companii/societl{i na(ionale sau institufii
publice romineqti sau strline, inclusiv burse, credite, garan(ii, decontlri de cheltuieli, altele decit cele ale

500 de euro*torului, a ciror valoare individuall de

l.l. Titular

1.2. Sof/so(ie

Emitent titlu/societatea in care persoana este

actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* NumIr de titluri/
cota de rrarticipare

Valoarm totali la zi

Nicolicea Adrian imprumut 276354 Lei

Nicolicea Adrian imprumut 11500 Euro



1.3. Copii

*Se excepteazd de la declqrare cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si al I lJea

VII. Venituri ale declarantului qi ale membrilor sii de familie, reahzate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 4l din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificirile qi completlrile ulterioare)

NOTA:
lncluslv n

l. Venituri din salarii
I 1. Titular
NICOLICEA ROMULUS VICTOR ANCOM, DELEA NOUA, NR. 2, SECTOR

3, BUCURE9TI
Salariu/Contract individual de
munca

99BBB LEI

NICOLICEA ROMULUS VICTOR ELECTRIC ILINET S.R.L., Calea
Bucuresti, nr.85, Craiova

Salariu/Contract individual de
munca

252 LEI

NICOLICEA ROM U LUS VICTOR Consilier Consiliul Local-Primaria Mun.
Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7, Craiova

Salariu/Contract individual de
munca

13140 LEI

NICOLICEA ROMULUS VICTOR Anicolsoft S.R.L., str. Nanterre, nr. 79,
bloc 12, sc.2, ao.7

Salariu/Contract individual de
munca

335 LEI

1.2. So{/so{ie
NICOLICEA NICOLETA MARIANA ELECTRIC ILINET S.R.L., Calea

Bucuresti, nr.85, Craiova
Salariu/Contract individual de
munca

252 LEt

NICOLICEA NICOLETA MARIANA Biblioteca Judeleand Alexandru 9i
Aristia Aman, Strada Mihail
Koodlniceanu, nr. 9. Craiova

Salariu/Contract individual de
munca

44040 LEt

1.3. Copii

2. Veniluri din ac:tivitdli independente

2.1. Titular

2.2. Sot/solie

3. Veniluri din cedarea.folosinlei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Sof/sofie

4. Venituri din investilii

4.1. Titular

4.2. Sof/sofie

5. Venituri din pensii

Yenitul anual
incasat



5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activit ăţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din premi i >i din jocuri cle 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 

01.11.2020 
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4 2,4o 

I ţ\I 	74--2E 	 , 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, 
de 	consilier local 

CNP 

Nicolicea V. Romulus Victor, 	 , având funcţia 
la 	Consiliul Local al Municipiului Craiova 

, domiciliul Craiova, 	 jud. Dolj, 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, 
jnteres economic, precum ş_i:  membru in asociatti, fundAii sau alte organi 

instituţii de 
n negu, 

credit, grupuri de 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea totala a 
părţilor sociale 

şi/sau a actiunilor 

1.1. S.C. ELECTRIC ILINET S.R.L., Calea Bucureşti, nr.85, Craiova Asociat unic 100% 200 Lei 

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

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. S.C. ANICOLSOFT S.R.L., str. Nanterre nr.79, bloc 12, sc2, 
ap.7 

Director nnarketing 
335 Lei 

2.1.s.c. ELECTRIC ILINET S.R.L., Calea Bucureşti, nr.85, Craiova Director 252 Lei 

3. Calitatea de membru in cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1. Sindicatul Liber din Autornatea de Reglementare in Comunicaţii 
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. 	  
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare in timpul exercită'rii funcţiilor, 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 majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiaml de codract numele, 
plunumele/denumireaşi adresa 

Institutia 
contractantă: 
denumireaşi 

Proceduraprin 
cateafost 
inaudinţat 

Tipul 
contractului 

Data 
incheier ii Durala 

coniractului 

Valoarea 
totalăa 

acitusa contractul ui contrac 	ui  contractul tul 

Soţ/soţie ............... 

IbidedegradulDalethillarului 
............ 
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Socieraii comereiale/Persoanăfizică 
autorizată/Asociaţiifamiliale/Cabinete 
indivicluale, cabinete asociate, soci4i 
civile prosionale sau societăţi civile 
proftsionale curăspundere limitatăcare 
desraşoarăprofesiadeavocat/0~ii 
neguverramenta1e/Fundaţii/Awiaţii2)  

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 i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

01.11.2020 

2 


