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DECLARAŢIE DE AVERE 

Q 

Subsemnatul 	 Coratu Cosmin - Ion 

Consilier local 
având funcţia de 	  

Consiliul local, Dolj, Craiova 

la 	 

CNP , domiciliul Craiova, judetul Dolj 

cunoscând prevederile 	 vczial pi 1V1111.1 nnsui in ueciaraţu, aeciar pe proprie răspundere că  impreună  
cu 	deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi In 1ntreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
.. 	. dobandwu  .. Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularull) 

Dolj, Malu Mare, 

Malu Mare 
Intravilan 2020 400 m2 100 % 

Contract de 

donatie 

Bobocica 

Alexandra Elena 

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

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

Adresasauuma C:degodia* Anul 
A dobdjrjj Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularull) 

Dolj, Craiova, 

Craiova 
Apartament 2013 79 m2 100 % 

Contract de 

vanzare 

cumparare 

Coratu Cosmin 

Ion 

Coratu Alexandra 

Elena 



I

Do1j, Craiova,

Craiova
Apartament 20L7 68 m2 J 3/8

Clt;"rt/t
Mostenire

Coratu ALexandra

Elena

Dolj, Craiova,

Craiova
Apartament 20L7 49 D2 t 3/8

d)'.\,Itt
Mostenire

Coratu Alexandra

Elena

Do1j, Malu Mare,

Malu Mare

Casa de

locuit
2020 84 tu2 100 t

Contract de

donatie
Coratu Alexandra

Elena

* categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) cas6 de locuit; (3) cas[ de vacan{6; (4) spa}ii comerciale/de produc{ie.l) La "Titular" se men{ioneazd,incazul bunurilor proprii, nr*.i. proprietarului (titularul, so{ul/sotia, copilul), iar in cazulbunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
l' Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi gi alte mijtoace de transport care suntsupuse inmatricultrrii, potrivit legii

2' Bunuri sub formi d.e metale prefioase, bijuterii, obiecte de art6 gi de cult, colec{ii de art5 gi numismatici, obiectecare fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a crror valoare insumattr deptrgegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afltr sau nu pe teritoriul Rom6niei lamomentul declartrrii.

III' Bunuri mobile, a clror valoare dep5gegte 3.000 de euro fiecare, gi bunuri imobile instrlinate in ultimele l2luni
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narn Valoarea
Nrlura bunulu

Autoturism t8/08/2020 Dragotescu Gina Liana cvc 24 .250 RoN

IV. Active financiare

l' Conturi 9i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire, inclusivcardurile de credit, dacl valoarea insumatl a tuturor acestora deplgegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in b6nci sau institufii financiare din str6inltate.

I

*Categoriile indicate sunt: (t) cont curent sau echivalenre (inchtsiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri deinvestilii sau echivalente, inclusivfonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului
fiscal anterior).

2' Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, dacr valoarea de pia{I insumati a tuturor acestoradepSgeqte 5.000 de euro

NOTA:
se vor declara inclusiv investifiile gi participlrile in str6in6tate.

*categoriile indicste sunt: (l) hdrtii de valoare delinute (titluri de sral
in societdli comerciale; (3) tmprumuturi acordate tn nume personal. 4

certificate, obligaliuni); (2) acliuni sau pdryi sociale

3' Alte active producltoare de venituri nete, care insumate deplgesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
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Data
lnstrtrintrrii

Persoan.a catre care
s-r{ lnstrlinat

Ilescriere Valoare Valuta

Institufia care administreazl q

adresa acesteia Tipul* Valuta Sold/valoare la zi

Emitent titlu/societatea ln care peroaoa *"te
acfionar sau asociaUbeneficiar de imprumut Tipul* Numir de titluril

cota de narticioarr Valoarea totali Ia zi

+



vI' Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafi de valoarea de piafr, din partea unorpersoane' organiza(ii, societi(i conrerciale, regii autonome, companii/societdfi nafionale sau institu(ii publicerominegti sau strrine, inclusiv burse, credite, garan{ii, decontiri de cheltuieli, ,it"l. dec6t cele ate angajatorului, aclror valoare individuall dep5gegte 500 de euro*

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in str[in6tate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanrii emise in beneticiul unui terf, bunuri achizi{ionate in sistem leasing gi alte asemeneab.nuri, daci valoarea insumatr a tuturor acestora depigegte 5.000 de euro

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

*Se excepteazd de la declarare cadourile si trataliile uzuale printite din partea rudelor de gradul I si of lt-lea.

vII' venituri ale declarantului gi ale membrilor stri de fanrilie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivitart' 4l din Legea nr,57112003 privind Codul fiscal, cu modificlrile pi comptetirile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara incrusiv veniturire provenite clin str.iiindtate.
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Creditor Scadent in auul Valoarea

BRD 20L3 2033 57.000 EUR



Coratu Cosrnin Ion SC TTOYSHOT SRL, Craiova 11.146 RON

Coratu Cosmin Ion PARC TTRISM SA, Craiova Administrator

Coratu Cosmin Ion
Consiliul local,
Crai.ova Consilier 1oca1

Coratu ALexandra Elena SC CO!,IDAIA SRL, Craiova

Coratu Agnes Maria ArIPf S, DoI j

2. Venituri din activitdli independente

2.1. Titular

Venituri din cedorea folosinyei bunurilor

4.2. So/sofie
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1.,1. Titular

Di,rector

5.850 RON

2.190 RON

1.2. Sof/so{ie 

-

Normator 36.000 RON

I,3. Copii

Alocatie 1.872 RON

2.2. Sof/so{ie

4. t/enituri din iwestilii

4.1. Titular

I



Venituri din activitdli agricole

7. Venituri din premii Si din jocuri de noroc

7.1. Titular

8. Yenituri din alte surse

Coratu Cosmin Ion SC JOYSHOT SRL, Craiova Dividende 
I So. oOo now

6.2. So(/sofie
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8.3. Copii 

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

Data completării 

I31/05/2021 	1 

 

gffişns,ţPinfigĂRWI 

 

141 
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100 ; 
SC JOYSHOT SRL, Craiova, Dolj, 
Craiova, Dolj Asociat 

200 RON 

1. Asociat sau actionar la societăţi comerciale, companiilsocietăti naţionale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru 
în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Nr. de părp sociale 

sau de actiuni 
Valoarea totală a părtilor 
sociale şi/sau a actiunilor 

Calitatea deţinută 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

 

Subsemnatul 

 

Coratu D Cosmin Ion 

   

avănd functia de 

 

Consilier local 

Consiliul local, Dolj, Craiova 

domiciliul Craiova, judetul Dol; 

la 	, 

CNP 

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

2. Calitatea de membru In organele 'de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ 
societătilor nationate, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociapilor sau fundatillor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficidor 



Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/
denumirea 9i adresa

Procedura prin care
a fost incredinfat

contractul

Rude de gradul l I ) ale titularului

fficivile profesionale cu rdspundere limitath care destfuoar6 profesia de avocat/ organiza[ii neguvemamentale/ Fundalii/ Asocialii2)

Pagina 2 dirr 3



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 decIară contractele societ4ilor 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 

I3 1 /05/2021 	I 

i MIEi' 

     

fin?J'iLRMICV§iinglUtir 

    

  

121 

 

   

   

   

 

1 
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