
DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul 	 BERCEANU Gh. Dorel, 	 având functia 
consilier 1n Consiliul Local al 

de 	Municipiului Craiova 

CNP 	 domiciliul CRAIOVA, 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie răspun(Iere 
că lmpreună  cu familial)  detin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirn 
u.. 	S prafata 

Cota- 
parte 

Modul de 
dobăndire Titular ull) 

Craiova, 
... (3) 2010 908 mp 50% 

50% 
cumpărare Berceanu Dorel 

Berceanu Daniela 

* 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, 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 1n alte tări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul~ 

.. 
dobândirn 

u. S prafata 
ileo.  ta: - 
parte 

Modul de 
dobândire 

mir 
Titularul2)  

Craiova. 
(1)  1999 Su 

81,84 mp 
50`)/0 
50% cumpărare Berceanu Dorel 

Berceanu Daniela 
Craiova, 

(2)  2003  
Su 

122,25 mp 
50% 
50% 

cumpărare + 
construcţie 

Berceanu Dorel 
Berceanu Daniela 

Craiova, : 

-. 	_ 	--- 	- 	-- 

(1) 2020 Su 
54,20 mp 

50% 
50% 

cumpărare Berceanu Dorel 
Berceanu Daniela 

ategorn e in icate sunt: 	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 in cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maqini agricoleo qalupe, iahturi qi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatricullrii, potrivit legii

Audi Q5

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

NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afl6 sau nu pe teritoriul Romdniei

la momentul declarlrii.

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 gi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacl valoarea insumati a tuturor acestora deplqeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din striin6tate.

373.98 lei

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

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

Autoturism Seat Cordoba 1 2006 leasing financiar

Autoturism I 2012 cumpf,rare

Descriere sumarE Anul dobflndirii Valoarea estimatl

Nu este cazul

Natura bunului
instrlinat

Data
instrlinlrii

Persoana citre care s-a
instrlinat

Forma
instrlinlrii Valoarea

Autoturism
Seat Altea XL 20.07.2020 Berceanu Petrisor vanzare 17.000 le

Institu{ia care administreazi
qi adresa acesteia

Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoa re la zi
Gt.12.2020\

ING Bank (l) lei cont curent



2. Plasamente, investifii directe qi imprumuturi acordate, dacl valoarea de
acestora depiqegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile gi participdrile in str[indtate.

piafl insumatl a tuturor

Conpet S.A. (COTE)
(2). acliuni 500 38, 100 lei

Deutsche Bank AG (DBK)
(2), actiuni 3.000 133.200 lei

Romcab S.A. (MCAB)
(2). acliuni 5.000 9.400 lei

SIF Transilvania S.A. (SIF3)
(2). acliuni 38.000 13.072lei

SIF Oltenia S,A. (SIF5)
(2). acliuni 31 . 188 56.138 lei

S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN)
(2). acliuni 4.000 71 .440 lei

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (TGN)
(2). actiuni 174 49.242lei

Banca Transilvania S.A. (TLV) (2). acliuni 26.500 59.625|ei
Purcari Wineries Public Company Limited (WIND (2), ac{iuni 1.000 22.000|ei
Sold numerar

49 lei

*Categoriile indicote sunt; (l) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2)
acliuni sau pdr|i sociale tn societdli comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate deplgesc echivalentul a 5.000 de euro pe

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

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri, dacl valoarea insumati a tuturor acestora dep[gegte 5.000 de euro

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

an:

21t12t2018
75.000 lei

Tip cont: ING Personal
cumparare actiuni

Bmitent titlu/societatea in care persoana este
ac(ionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul*

Numlr de
titluri/
cota de

narticinare

Valoarea totali la
zi (31.12.2020)

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

ING Bank t6/12t2020
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ING Bank 10t03/2020 17/02/2024
42.334\ei

Tip cont: ING Personal
(cumparare actiuni)

VI' Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa(I de valoarea de piaf6, dinpartea unor persoane' organiza[il, societ[(i comerciale, regii autonome, companii/societl(i nafionale sauinstitufii publice romflneEti sau striineo inclusiv burse, crediie, garanfii, decontlri de cheltuieli, altele decflt
cele ale angajatorului, a clror valoare individuali dep[$eqte 500 de euro*

I .l . Titular

I.3. Copii

*Se excepteazd de la declarare cadourile si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si at I lJea

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 modilicirile gi completlrile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str6indtate.

l.l. Titular

Universitatea din Craiova, Str.
A.LCuza, nr.l3, Craiova, Do 216.434lei

1.450 lei

Legea 85/2016
l[tita in anul2020 23.355 lei

Municipiul Craiova/ Primdria
Municipiului Craiova, Str.

A.I.Cuza, nr.7, Craiova, Doli

Consilier in Consiliul local
al Municipiului Craiova 2. 190 lei

1.2. So[/so{ie

S.C. Cedan Impex IFN S.R.L,,
17.196|ei

Cine a realizatvenitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1.2. So!/solie

Cine a realizat venitul I Sr.sa r.,.nitulri,
I numele, adresa

@
I g"ne.utor de venit

Venitul anual
incasat (lei)

Berceanu Dorel Activitlfi didactice,
cercetare

Tichete

Berceanu Daniela Director economic

1.3. Copii
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2. Venituri din activitdli independente

2.1 . Titular

Berceanu Dorel S.C. Turism S.A. Pucioasa
Membru in Consiliulde

Administratie 10.176 lei

2.2. So!/solie

3, Venituri din cedareafolosinlei bunurilor
3.1 . Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investilii

4.1. Titular

Berceanu Dorel

Dividende - primite in 2020,
aferente anului 201 9

(TLV, COTE, TGN, TEL,
RMAH, SIF3);

Plasamente pe piata de

capital 14.930 lei

Berceanu Dorel
Ac{iuni gratuite - primite in

2020, aferente anului 2019
(TLV);

Plasamente pe piata de
capital 1.500 lei

4.2. So1/so1ie

5. Venituri din pensii

5. L Titular

5.2. So1/so1ie

6. Venituri din activitdli agricole

6.1. Titular

6.2. So!/solie

7.

7.1. Titular

7.2. Sot/sojie

7.3. Copii

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat (lei)
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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 

25.05.2021 
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DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul, 	 BERCEANU Gh. Dorel, 
consilier local în Consiliul Local al 

de 	Municipiului Craiova 

având functia 

CNP 
	

domiciliul CRAIOVA, 

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

1. Asociat sau acţionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, 
interes economic,,prec,t~einbuikasociatii.„funtlatilsaaluguăkatii 

institutii de 
neguve~ttale: 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

credit, grupuri de 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1.Conpet S.A. (COTE) acţionar 

(plasament pe piaţa de capital) 500 38.100 lei 
1.2.Deutsche Bank AG (DBK) acţionar 

(plasament pe piaţa de capital) 3.000 133.200 lei 
I .3.Romcab S.A. (MCAB) acţionar 

(plasament pe piaţa de capital) 5.000 9.400 lei 
1.4.SIF Transilvania S.A. (SIF3) acţionar 

(plasament pe piaţa de capital) 38.000 13.072 lei 
1.5.SIF Oltenia S.A. (SIF5) acţionar 

(plasament pe piaţa de capital) 31.188 56.138 lei 
1.6.S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN) acţionar 

(plasament pe piaţa de capital) 4.000 71.440 lei 
1.7.S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (TGN) acţionar 

(plasament pe piaţa de capital) 174 49.242 lei 
I .8.Banca Transilvania S.A. (TLV) acţionar 

(plasament pe piaţa de capital) 26.500 59.625 lei 
1.9.Purcari Wineries Public Company 
Limited (WINE) 

acţionar 
(plasament pe piaţa de capital) I. 22.000 lei 

F. Calita-tea de M-e-inhrii in orgariele- de conducere, adMinistrare 
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, 
interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale 

şi control ale societătilor 
ale institutiilor de credit, 

altor organizatii neguvernamentale: 

Calitatea detinută 

comerciale, ale 
ale grupurilor de 

41k, 

Valoarea beneficiilor 
Unitatea 

— denumirea şi adresa — 
2.1. S.C. Turism S.A. Pucioasa Membru in Consiliul de 

Administraţie 10.176 lei 

3. CalitaWa-Wmeinl5ru lin ei ''Fi-irg'r.or ţiilor profes-ionale şi/sau sindiCale 
3.1. AFER — Membru al Consiliului Academic 
3.2. 
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4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute in cadrul partidelor politice, funeţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4 . 1 	 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori 
aflate in derulare lin timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la 
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este acţionar majoritar/mmoritar:  

5.1 Beneficiaml decontract: numele, 
pienumele/denumireaşiadresa 

Instituţia 
conbactantă: 
denumireaşi 

adresa 

Procedura prin
cate a fost 
inciediliţat 
contractul 

Tipul 
contractului i 	i ncheer ii 

contractul ui 

Da  ia Durata 
contractului 

ValoaPea 
totalăa 

contractul 
ui 

Rude cie gradul II  ) ale titularului 
...... 	 

Societăţi comerciale/Peisoană fizică 
autorizalW Asociaţii familiale/Cabinew 
individuale,cabineleasmiate, societăţi 
civile pmfesionale .ausocietăţi civile 
profesionalecurăspuncleielimilatăcare 
desNomăprofesiadeavocat/Oiganizaţii 
neguvemamentale/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. 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 şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data 

25.05.2021 
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