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DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	Bianca Maria Carmen PREDESCU 	 , având funcţia 
de 	_consilier municipal 	 la Consilul Local al Municipiului Craiova 

CNP 	 , domiciliul Craiova, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  Impreună  cu familial)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în 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 
dobândiril 

u.. 	S prafaţa Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularull)  

Craiova, - - 	
. 

3, intravilan 1989 102 mp 1/2 moştenire '72 BMC 
Predescu 

* 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, soţul/soţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilorin 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* Anul 
dobândirii 

Suprafata Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul2)  

Craiova, l' - 	' ' -- 	'-' - 2, locuinţă  1989 52,7 mp 172 Mostenire 172BMC Predescu 
Craiova, — Cabinet 

avocat 1997 42,52 mp 1/1 Cumpărare Cabinet avocat 
Bianca Predescu 

Bucureşti, 
garsonieră  2009 19 mp 1/1 Moştenire 1/1 BMC 

Predescu 
Craiova, 

_ 	_ 	_ 2, locuinţă  2013 41,03 mp 1/1 Moştenire 1/1  Gabriel Florin 
Niţă  

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

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

care sunt supuse inmatriculIrii, potrivit legii

Cumpirare cab.av. Bianca
Predescu

2. Bunuri sub formi de metale pre{ioase, bijuterii, obiecte de artl gi de cult, colecfii de arti qi

numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a clror valoare
insumatl dep5geqte 5.000 de euro

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

la momentul declarlrii.

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

IV. Active financiare

1. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire,
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora deplqegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din strdin6tate.

Natura Marca Nr. de buc6{i Anul de fabrica(ie Modul de dobindire

Auto Peugeot Una 2012

Descriere sumar{ Anul dobffndirii Valoarea estimati

NU

Natura bunului
lnstrarnat lnstralnarrr

Persoana cltre care s-a
instrlinat

Forma
lnstrarnanr Valoarea

NU

Institufia care administreazd
si adresa acesteia

Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoarela zi

BCR Craiova Card salariu Lei 2016 Salariul lunar, variabil

)



BCR Craiova Card credit Lei 2015 Limitd 10.000 lei

BCR Craiova
Depozit ec.

si asie viatd
Lei

Incepdnd cu
1997

Conform evidenle

Banca Transilvania
Card salariu
/indemniz.

CLM
Lei

Prin cesiune
Bank post 2019

Indemnizalie lunard

CEC Craiova Depozit ec. Lei 2015
Desp[gubire c/val cecuri auto

aprox 3600lei+ dob.

BRD Craiova
Depozit

economii
Lei 201 8 Aprox.50.000 lei + dob

*Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau ecltivalente (inclusiv card); (2)
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investi(ii directe gi imprumuturi acordate, daci valoarea de piafl
acestora depigegte 5.000 de euro

depozit bancar sau
sau alte sisteme cu

insumatl a tuturor

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

SIF OLTENIA Fdrd dividende in
in cota legali

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2)
acliuni sau pdrli sociale tn societdli comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

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

NU

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strlin[tate.

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 depigegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str[initate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imnrumut Tipul* Numir de titluril

cota de participare Valoarea total[ la zi

Cupon
actiuni
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VI, Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven(ionate fafi de valoarea de pia(I, din
partea unor persoane, organizafii, societifi comerciale, regii autonome, companiilsocietlfi nafionale sau
institufii publice rominegti sau strline, inclusiv burse, credite, garanfii, decontiri de cheltuieli, altele decit
cele ale angajatorului, a clror valoare individuall depEqegte 500 de euro*

1.1. Titular

*Se excepteazd de la declarqre cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si al 1l-lert

VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor sIi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 4l din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificlrile qi completirile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate.

L l. Titular Universitatea din Craiova,
Facultatea de Drept

Prolesor universitar 7.600-8.100 lei
lunar

1.2. Sot/sotie Filarmonica Oltenia Craiova Concertmaestru
5.500-6.000 lei

Iunar

1.3. Copii Nu este cazul

2.1. Titular Cab. Av. Bianca Predescu Onorarii avocafiale Cf evidente

2.2. So{/so{ie

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

NU

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/0 biectu I
generator de venit

Yenitul anual
incaiat

nu

1.2. So[/sofie nu

1.3. Copii Nu este cazul

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciu I prestat/Obiectul
generator de venit

VCnitul anual
, incasat

l. Venituri din salarii

2. Venituri din activitdli independente
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3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 
3.1. Titular / / 
3.2. Soţ/soţie / / 

4. Venituri din investitii 
4.1. Titular / / 
4.2. Soţ/soţie / / 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular / / 
5.2. Soţ/soţie / / 

6. Venituri din activităti 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 premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular / 
7.2. Soţ/soţie / 
7.3. Copii / 
8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular CLM Craiova Consilier municipal Indemnizaţie cf 
evidenţe 

8.2. Soţ/soţie / / / 
8.3. Copii 

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

Data completării 
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DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 	Consilier municipal 

CNP 

Bianca Maria Carmen PREDESCU 	 , având funcţia 
la Consiliul Local al Municipiului CRAIOVA 

, domiciliul CRAIOVA, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 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 	NU / / / 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 

administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

9ţganizaţii neguvernamentale: 
Unitatea 

— denumirea şi adresa — 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 	Nli / / 

3. Calitatea de membru in cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 	Membru Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu" 

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 	N U 

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 stat sau unde statul este 
acţionar ma 'oritar/minoritar: 
5. 1 Beneticiaml de contract numele, 
prenumele/denumirea şi admsa 

Instituţia 
conţractantit 

Procedura prin 
care a fost 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

Durata 
contractului 

Valoatva 
totală a 
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denumireaşi 
acksa 

incredinţat 
contractul 

contractului contractului 

NU 

NU 

Rudedegraclul II)ale titulatului 
............ NU 

Societăţicomerciale/Petsoanăfizică 
autotizată/Asociaţii firmiliale./Cabinete 
indivichiale,cabineteasocia, societăţi 
civileprofesionale 	 au gocietăţi civile 
profu,ionale cu făTundete limitată care 
desaşoarăptufesiacie avocat/Orgo 	lizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/AsociaţiP 

NU 

I)  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 declar'ă 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 


