
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Croitoru Ionuţ Marius, având funcţia de consilier clasa I, grad superior la Direcţia 

Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei Generală Economice, CNP             , domiciliul  

 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Categoria* 
Anul 

dobândirii 

Agricol 2008 

Agricol 2011 

Adresa sau zona Suprafaţa 
Cota-
par.te 

5800 m2 100% 

6900 m2 100% 

Modulae 
'Jlitularul1>

dobândire 

Croitoru Elena 
Cumpărare 

Lelia 

Croitoru Elena 
Cumpărare Lelia

• 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, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

,o 
2. Clădiri

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

Anul Cota- Moaulde 
Categoria* Suprafaţa Titularul2> 

dobândirii pante dobândire 
-

apartament 2010 62,08 m2 100% Cumpărare 
Croitoru Ionuţ 
Marius 

Croitoru Elena 
apartament 2014 72,41m2 100% Cumpărare Lelia

Adresş. sau zona 

* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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4. Venituri din investi/ii

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

- - -
5. Venituri din pensii

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

--� 

1 
� Venituri din activităfi agricole 

o. I. Titular

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
venitul Nume. adresa 2enerator de venit încasat 

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 

8.2. Soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

...... :f. �-� ?.. ?-:..1.1. .. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

�tt-J-dJdl 
Subsemnatul, Croitoru Ionuţ Marius, având funcţia de consilier clasa I, grad superior la Direcţia Buget 
Contabilitate din cadrul Direcţiei Generală Economice, CNP , domiciliul 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acfionar la societăţi comerciale, companii/societJti naponale, instituţii de credit, grupuri dl interes economic. urecum si membru în asociatii. fundatii sau alte or2anizatii nem.sver-namentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
-• I 

j �. . ..... 
- Nu este cazul

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, alj
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale institutfilor de cr.edit, ale grupurilor de intere} 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor on:anizatii nesruvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 Fundaţia Blue Sky, Str Brazda lui Novac, Bl.T2, 

Preşedinte o 
Craiova Dolj 

3. Calitatea de membru în cadr.ul asociati.ilor orofesionale si/sau sindicale l 
3.1. - Nu este cazul -

4. Calitatea de membru în organele de conducere, adminis�re şi control, retribuite sau neretribuite 
detinute în cadrul Danidelor oolitice. fu.nctia detinuti si denumirea uartidului oolitic I

4.1 ...... - Nu este cazul -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică_, consultanţi şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpu
exercitării func@or, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondur: 
externe ori încheiate cu societ�p comerci,Ie cu capital de stat sau ynde statul este acţiona

imajoritar/minoritar: 
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... 

5.1 Bereficiarul deoontra:t: mnnele, 
rremuneJe!denumireaşioorea 

Titular ....•...... __ 

Soţi�---·········-

Rwe de gnd!l J1l ale titularului 
............ 

Societăţi comen:iale/�fizică 
autori2ală/ Amapi fimiliale/Cabhm 
iooividuak;cabinere� sxietătî 

-i:ivilepofesomlesau�civile
imfesiomlecurapnjere limitmicare 
� pofesadeavocat/� 
---- Furrlatii/ A • ··"'li'1I ""-� 

� 
<mlra:lm1lă: 
denumirea şi 

oorea 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Procedurapin Data 
careafiN Tip.li 

îrrlmii Durala 
Îlualinţat contra::tului 

contra::tului contra::tului 
contra::tul 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

Valoorea 
tom1ăa 

contra::tului 

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 

... 1.f. . .t?.. .. 2.I':.�� .... 
o 
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