
DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 

CNP domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara�ii, declar pe proprie ráspundere 
c� împreun� cu familia" detin urm�toarele: 

***** 

*1) Prin familie se în�elege sotul/sotia �i copiii afla�i in intretinerea acestora 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv ccle aflate în altc täri. 

Cota-

Suprafataparte 
Anul Modul de 

Adresa sau zona Categoria* dobândirii parte dobandire Tjtularul 22 

foc cok/-jud dyrk 0 39nm2 maenre 

Aoc las -dh bu) O ooa&_|472 2 aeoe 

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap�: (5) alte categorii de terenur 

extravilane, dac� se afl� în circuitul civil. 
2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. soqul sotia. copilul). 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Cl�diri 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t�ri. 

Anul Cota Modul de Titularul Adresa sau zona Categoria* 
dobândiriiuprafata cofa-

tedobindire 

Qor LZD ait nwi 
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*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas� de locuit; (3) cas� de vacan��; (4) spatii comerciale/de productie. 
*2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprictarului (titularul, sotul/so�ia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor. 
II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi �i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

Natura Nr. de buc��i| Anul de fabricaie Modul de dobindire 
Marca 

Ayrohuzsl2 0 Cumporore o 

2. Bunuri sub form� de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art� _i de cult, colec�i de art� _i numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a cäror valoare 
însumat� dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul Romàniei 

la momentul declar�rii. 

Deseriere sumard Anul dobândirii Valoarea estimat 

Wu e_ CO£u/ 

m. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep�_e_te 3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile înstr�inate în 

ultimele 12 luni 

OIR citre care - Form Valosrea mstr niri nstriinat 

y e acul| 
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IV. Active financiare 

1. Conturi _i depozite bancare, fonduri de investi�ii, forme echivalente de economisire _i investire, inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b�nci sau institu�ii financiare din str�in�tate. 

fua caredennistreaz 
iadresa acestela Tipul* Valuta Deschis în anu Sold/valoare lad 

Calegorile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi�i sau echivalente, inchusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuhui fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi�ii directe _i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 
acestora dep�_e�te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv investi�iile _i particip�rile în str�in�tate. 

Emitent tttu/secietatea în care persoana este 
actionar sau aociatbeneliciar de imprumut cota 

Num�r 

de participarealoarea 
de titluri/ 

total� la zi Tipul* 

Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligattuni); (2) 

actiuni sau p�r�i sociale în societ��i comerciale; (3) imprumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate depa^esc echivalentul a 000 d euro pe 

*** **** **** 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizi�ionate în sistem leasing _i alte 

asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora depáse_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiarc acumulate in strinátate. 

Creditor Contractat în anul Scadeat la Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia��, din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau 

institufii publice române_ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�i, decont�ri de cheltuieli, altele decat 

cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� depä_este 500 de euro* 

Sursvenitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

incasat 
Cine a realizat venitnl 

1.1. Titular 

1.2. Sot/so�ie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�ile uzuale primite din partea rudelor de gradul I �i al l1Hea 
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VIIL Venituri ale declarantului �i ale membrilor sái de familie, realizate in ultimul a fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificárile si completärile uterioare) 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din stráinátate. 

Serviciul prestat/Obiectul Venitul aneal 
generator de venit 

Sursa venitului: 
enital mumele, adresa incasat 

. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
VPD Jobii 

1.2. Sot/sotie 

1.3. Copii 

|2. Venituri din activit��i independente 

2.1. Titular 

2.2. Sov/so�ie 

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

3.1. Titular 
-

3.2. Sot/so�ie 

4. Venituri din investi�ii 

4.1. Titular 

4.2. Sot/so�ie 

5. Venituri din pensi 

5.1. Titular 

5.2. Sot/so�ie 

6. Venituri din activit��i agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soy/sotie 



Serviciul prestat/oblectul Venitrl anual 
generator de venit 

Sursa venitului: Cihe a realizat venitul 
Nume, adresa mcasat 

7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Sot/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Sot/so�ie 

8.3. Copi 

Prezenta declara�ie constituie act public _i räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data complet�rii Semnätura 
50. 2 
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DECLARA�IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Costin Emilia Carmen de Director economie având func�ia la ICDM Cristian Sibiu 
CNP 

, domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria räspundere: 1. Asociat sau ac�ionar la societ��i comerciale, companii/societ��i na�ionale, institu�ii de credit, grupuri de interes economic, precum _i membru în asocia�ii, funda�i sau alte organiza�ii neguvernamentale: 
Valoarea 

Unitatea Nr. de pärti total� a 
Calitatea de�inut� sociale sau pärtilor 

sociale _i/sau 

a actiunilor 

- denumirea _i adresa-
de ac�iuni 

1.1.. 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i control ale societ��ilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societ��ilor na�ionale, ale institu�ilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asocia�ilor sau funda�iilor ori ale altor organiza�ii neguvernamentale: Unitatea 
Calitatea de�inutä Valoarea beneficiilor denumirea �i adresa 

2.1.... 

3. Calitatea de membru în cadrul asocia�iilor profesionale _i/sau sindicale 
3.1. 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare _i control, retribuite sau neretribuite,| 
detinute in cadrul partidelor politice, functia de�inutä i denumirea partidului politie . 
4.1 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten�� juridic�, consultan�� juridic�, consultan�� �i civile, obtinute ori 

efate n derulare tn timpul exereitiril fune�iilor, mandatelor sau demnitifilor publiee finantate de la 
bugetul de stat, local l din fondurl externe orl fnchelate eu soeletitl comerciale cu eapital de stat sau 
unde statul este aetlonar majoritar/minoritar 
51 Bacicind k arrat nmce 
RLEockTra �i aresa 

Data Duata Vaku 
Institta Proodura prin Tipu 

încheicni awathu 
care a fost Contractuui 

artractant�: 



daumirea_ 
adresa 

incredirnat 
contracdul 

ortractului tostals 
a 

Cortra 

ctuhi 
Tular..... 

Soysote... 

Rude de grahi l" ale titularnli 

Societai comerciale/Persoan� fizic� 
atoriza Asociapi farmilkiale/Cabincte 
individak, abinde asocial, socitii 
civileprofesionale sau societaj civile 
profesionale aaispundee limita� care 
destkar�profesiade avocatOgamizzji 

neguvemamantalk/ FundajiAsocia�i 
D Prin rude de gradul I se în�elege p�rin�i pe linie ascendentä _i copii pe linie descendent�. 
Se vor declara numele, denumirea �i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinutá, titularn 

soful/sotia _i rudele de gradul I ob�in contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contracte 

societ�filor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu soful/so�ia _i rudele de gradul I de�in mai pu�in 

5% din capitalul social al societ��ii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

Prezenta declara�ie constituie act public _i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea s 

caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data complet�ri Sempatura 

0f.2022 
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