
Anul 	 Cota-pa Modul de Suprafaţa dobândirii 	 rte 	dobândire 
Adresa sau zona 

Titularull)  

TitularuP 

112 /21 oP zo2/ 

DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	arceag V. Eduard-Alexandru 
de 	Consilier Local 	 la Consiliul Local al Municipiului Craiova CNP 	 . domiciliul Municipiul Craiova, judeţul Dolj, 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere că  impreună  cu fami1ia1  deţin următoarele: 

*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă  se aflăin circuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tituland, soţul/soţia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

dresa sau zona 

Dolj, Craiova, 

2018 
	

48,87 mp  

Cota-pa 
rte 

100% 

Modul de 
dobândire 

vânzare - 
cumpărare 

Circeag Eduard-
Alexandru 



* Categoriile indicate it; (3) casd de vacan\d,; (a) qp"t,, .".*.iale/deproduc{ie.
*2) La "Titular" se menfione azd, incazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sofia, copilul),iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte qi nu*"G coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1' Autovehicule/autoturisme, tra.ct-oa19, magini agricole, galupe, iahturi qi alte mijloace de transportcare sunt supuse inmatricullrii, potrivit legii

Autoturism Toyota I 20t7 vdnzare - cumpirare

2' Bunuri sub formi de metale--prefioase, bijuterii, obiecte de arti gi de cult, colecfii de artr ginumismatici' obiecte-:are fac parte din patrimoniirt cultural na(ional sau universal, a crror valoareinsumati deplgeqte 5.000 de euro

NOTA:

u *o-3ffi.H11',:l' 
toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac5 ele se afld sau nu pe teritoriul Romaniei

rII' Bunuri mobile, a crror valoare depigegte 3.000 de euro fiecare, gi bunuri imobile instriinate inultimele l2luni

Natura T**** Nr. de bucifi .An*l de fabrica#* Modul de dobindire



IV. Active financiare

1' conturi 9i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire,inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depiqegte 5.000 de euro

NOTA:
se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institufii financiare din str[indtate.

nu este cazul

*categoriile 
-indicate sunt: (I) cctnt curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sauechivalente' (3) fonduri de investit1ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cuacumulare (se vor declara cere aferente anuluifiscal ante:rior).

2' Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, daci valoarea de piafr insumati a tuturoracestora deplqegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investifiile gi participirile in str6in6tate.

+r,,i,hsfu fia care ndsiristrcazi
?ipul* Y*Iuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

;$mitent titlu/.&ciqt4tea in *tr pg.soetra *ste



*categoriile indicate sunt: (t) haftii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2) acliunisau pdrtri sociale tn societd\i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3' AIte active producrtoare de venituri nete, care insumate depiqesc echivalentul a 5.000 de euro pean:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate.

V. Datorii
Debite' ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, _bunuri achizifionate in sistem leasing gi alteasemenea bunuri, dacl valoarea insumati a tuturor acestora depigegte 5.000 de euro

NOTA:
se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str[indtate.

Banca Comerciald Romdni S.A
233.000 RoN

vI' cadouri' servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa(i de valoarea de pia(r, dinpartea unor persoane, organiza[ii, to"i.ie1i comirciale, regii autonlln., .o.panii/societifi nafionale sauinstitufii publice romflnegti sau sirrine, inclusiv uu.r., .i.oiie, garanlii, decontrri de cheltuieli, altele decatcele ale angajatorurui, a ciror varoare individuari o.pir.it. 500 de euro*

l.l. Titular



*se excepteazd de la declarare cadourile si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si alI l-lea.

vII' venituri ale declarantului gi ale membrilor sii de familie, realizatein ultimul an fiscal incheiat(potrivit art' 41din Legea nr.57ll200i privind codul fiscal, cu modificnrileli completrrile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturire provenite din str6in[tate.



6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Sursa venitului: 
Nume, adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
generator de venit 	fneasat  

Cine a realizat venitul 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 
arceag Eduard-Alexandru 
8.2. Soţ/soţie 

Consiliul Local Craiova Consilier Local 2190 RON 

8.3. Copii 

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

Data completării 

........... .. . ....... 



DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	arceag V. Eduard-Alexandru 
de 	Consilier Local 	 la Consiliul Local al Municipiului Craiova CNP 	 domiciliul Municipiul Craiova, judeţul Dolj, 

, având funcţia 

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

1. Asociat sau ac 'onar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes econoinj 	i membru în asociaţii, fundaţI1 sa.0 alte. urgunizaţii ne  

Calitatea deţinută 
Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni 
Membru 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — 

1. 1. Asociaţia Mens Mensis Mensa, bucureşti 
1.2. S.0 Red Zeppelin Mediacom S.R.L.  Asociat 200 RON 

mMITatea de UtCU;1:;tti" in organele de cond 	dministrare şi co 	1 ale societăti fflo 
reglilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţIonale, ale instituţillor de credit, ale grupurilor de interes 
economic ale as 

	

	 ilor ori ale altor organizaţii nezuvernamentale:  
Unitatea 

2. 1 
nu este cazul 

— denumirea şi adresa —  Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3. Calitatea de utctu  
3. 1 

cadrul asmiuţiilor pro esionale şiJsau sindicale 

nu este cazul 

e conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
şi denumirea partidului politic  

4.1. Membru Biroul Judeţean USR Dolj - neretribuită  

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitării funcţlilor, 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 

majoritar/minoritar:  
5.1 Beneficiarul de contract: 	I 	Instituţia Procedura 	Tipul Data 	J Durata j Valoarea 

1 



contract-u 
lui 

totală a 
contractul 

ui 

numele, prenumele/denumirea şi 
adresa 

contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

prin care a 
fost 

incredinţat 
contractul 

contract-u 
lui 

incheierii 
contractulu 

i 

Titular 	.. 

Soţ/soţie 	 . 

Rude de gradul II)  ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană 
fizică autorizată/ Asociaţii 
familiale/ Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societă.ţi 
civile profesionale cu răspundere 
limitată care desfăşoară profesia 
de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii2)  

1)  Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
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 i 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 

I  

2 


