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DECLARAŢTE DE AVERE 	• 

• c 

SubsemnatuUSubsemnata, DIACONU DAN, av and functia de, CONSILIER LOCAL la, CONSILIUL 

LOCAL AL MUNICIPWLUI CRMOVA, CNP 	 • , domiciliul Caiova, 
• • • 	. 	. 

.• 

• • 

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 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 

dobândirii 
Suprafata 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularull)  
.. 

- - _ - 

- - _ - 
* 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 in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

miţi, 	iffir 
Adresa sau zona Categoria* 

Anul 
dobândirii 

Suprafata Cota-parte 
Modul de 
dobândire , 

"119P 
TitularuP)  

1. Tuglui-Dolj 
-) 2005 81.48 m2 17, C.V.C. 

Diaconu Dan 
Diaconu Lelia 

Maria 
2. Craiova-Dolj 

1 2018 130 m2 % C.V.C. 
Diaconu Dan 
Diaconu Lelia 

Maria 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

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

iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maqini agricole, qalupe, iahturi qi alte mijloace de transporl care

sunt supuse inmatricullrii, potrivit legii

2. Bunuri sub forml de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti gi de cult, colec(ii de artl qi numismaticl,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a clror valoare insumatl deplqeqte
5.000 de euro

NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afld sau nu pe teritoriul Rom6niei

la momentul declardrii.

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

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

inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumat[ a tuturor acestora deplqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institu{ii financiare din strdindtate.

*Categoriile indicate sunt: (I ) 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 anului fiscal anterior).

Natura Marca Nr. de bucl(i Anul de fabrica{ie Modul de dobflndire

I)escriere sumarl Anul dobindirii Valoarea estimati

Natura bunului
instrlinat

Data
instrlinlrii

Persoana cltre care s-a
instrlinat

Forma
instrIinirii Valoarea

Instituf ia care administreazl
si adresa acesteia

Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi



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

NOTA:
Se vor declara inclusiv in

*Categoriile indicate sunt: ( I ) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2) octriuni

sau pdrli sociale tn societdli comerciale; (3) imprumuturi acordate 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 striindtate.

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

asemenea bunuri, dacl valoarea insumatl a tuturor acestora deplqegte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str6indtate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fafl de valoarea de pia{I, din partea
unor persoane, organtza[ii, societi{i comerciale, regii autonome, companii/societl{i na(ionale sau institu(ii
publice rominegti sau striiine, inclusiv burse, credite, garan(ii, decontlri de cheltuieli, altele decit cele ale
angajatorului, a clror valoare individuali deplgegte 500 de euro*

*Se excepteazd de la declarare cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si al 1L+n

3

in straindtate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asoeiat/beneficiar de imprumut Tipul* NumIr de titluri/

cota de narticinare
Valoarea totalilla zi

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

BANCA RAIFFEISEN 201 8 2048 80.000 EURO

Cine a realtzat venitul Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sofie

1.3. Copii



VII. Venituri ale declarantului qi ale membrilor sIi de familie , realuatein 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. Venituri din salarii

l.l . Titular

DIACONU DAN SC MEDIACONCEPT SRL SALARIU t6282LEt

1.2. So(/solie

DIACONU LELIA-MARIA Directia Generala de Asistenta
Sociala Craiova

SALARIU t7 405LEr

DIACONU LELIA-MARIA DIRECTIA DE EVIDENTA A
PERSOANELOR CRAIOVA

SALARIU 27 776LEr

1.3. Copii

2. Venituri din activitd{i independente

2.1. Titular

2.2. Sot/so(ie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

3.1. Titular

3.2. So{/so(ie

4. Venituri din investi{ii

4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

DIACONU DAN SC MEDIACONCEPT SRL DIVIDENDE 240 52t LEr

DIACONU DAN SC SUBLIPRINT SRL DIVIDENDE 35 000 LEr

DIACONU DAN SC PROMO IMPACT MEDIA
SRL

DIVIDENDE s77 600LEl

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. So[/sotie

4

Cine a realizat venitul
Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/Obiectul
senerator de venit

Venitul anual
incasat



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 - 

DIACONU DAN PRIMARIA MUN. CRAIOVA 
C.L. 

INDEMNIZATIE — 
CONSILIER LOCAL 12 592 LEI 

DIACONU DAN SC AVIOANE SA 
INDEMNIZATIE - 

MEMBRU IN CONSILIUL 
DE ADMINISTRATIE 

LEI 

8.2. Soţ/soţie - - 

8.3. Copii - - 

DIACONU DARIA-ELENA A.J.P.I.S. Str. Unirii nr. 10, 
Craiova, Dolj ALOCATIE DE STAT 1982 LEI 

DIACONU THEODORA - 
MIHAELA 

A.J.P.I.S. Str. Unirii nr. 10, 
Craiova, Dolj ALOCATIE DE STAT 1982 LEI 

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

Data completării 

( 
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71Vi Ăfi /,sr , 

DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, DIACONU DAN, avand functia de, CONSILIER LOCAL la, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA, CNP 	 domiciliul Caiova, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declaratii, declar pe proprie răspundere 
că Impreunil cu familial) detin următoarele: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi 
interes economic, precum şi membru 1n asociaţil, fundaţii 

naţionale, 
sau alte organizaţil 

Calitatea 
deţinută 

instituţii de credit, 
neguvernamentale: 

r. 	ţi N 	de 	•păr 
sociale sau de 

acţiuni 

grupuri de 

Valoarea totală 
a părţilor 

sociale şi/sau a 
acţiunilor 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

1.1......SC MEDIACONCEPT SRL ACTIONAR 50% 100 lei 
SC SUBLIPRINT SRL ACTIONAR 50% 100 lei 

SC PROMO IMPACT MEDIA SRL ACTIONAR 100% 200 lei 

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

şi control ale 
ale instituţiilor de credit, 

neguvernamentale: 

Calitatea deţinută 

societăţilor comerciale, ale 
ale grupurilor de interes 

Valoarea beneficiilor Unitatea 
— denumirea şi aciresa — 

2 . 1 	 
- - _ 
- - _ 

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

- 
- 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute lin cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4 . 1 	 

MEMBRU PNL DOLJ 
- 
- 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau 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 
majoritar/minoritar: 

5.1 1 3eneticiaml de contract: nurnele, 
prenutnele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
contractintă: 
denumirea şi 

Proceduraprin 
care a fost 
in 'ciedinţat  

Tipul 
contractului 

Data 
incheierii 

contractului contrac tului 
Durata Valoarea 

totală a 
contractului 

1 



adiesa contrackil 

_ 

Soţ/soţie... 

Rude de gradul II)  ale titularuhti 
............ - _ - - - - 

Societali comerciale/Persoanăfiiică 
autorizatW Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societali 
civile profesionale sau societăţi civile 
profcsionale eu răspundere limilad care 
desşoarăprofesladeavocat/0~ii 

- - - - - - 

neguvemarnenta1e/Fundaţii/Asociaţii2)  

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. 

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

Data completării Sembătura 
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