DECLARAIE

DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

ecr

CNP

domiciliul

cunoscând
c

avand uncia
Subde CeDAÉLWoe

ecODODNE Ia

împreun

prevederile art.
cu

292 din Codul

penal privind
familia" detin urmätoarele:

falsul in declaratii, declar pe
proprie ráspundere

****

*1)

Prin familie se întelege sotul/soia

_i copiii

aflati

in

intretinerea

acestora

Suprafata

Cota-

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOT:
Se

vor

declara inelusiv cele aflate în alte täri.

Adresa sau zona

CoRl- 1ud

Categoria*

/uck

Anul

dobândirii

0&
o0

parte

39 2
24 mb 2

47

Modul de

uarul
DaPDr aon
dobándire

meeDie

2weoe

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan: (4) luciu de apá, (5) alte categon1 de terenur
extravilane, dac se afl în circuitul civil.

2) La "Titular" se mentioneaz,

în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soqul/sota. copiul.

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor
2. Cl diri

NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tåri.
Adresa sau zona

Anul

Categoria" dobândiriiSuprafaa

Cotaparte

Modul de

dobandire

Titularul

Rouonio

Categoriile

productie.
*2)

indicate

La "Titular"

sunt:

(1) apartament; (2)

cas

de

locuit; (3)

cas de vacan;

(4) spatii com-rciale/de

menioneaz, în cazul bunurilor proprii, numele
1ar în cazul
bunurilor în coproprietate,
proprietarului (titularul, soful/soia, copilul),
cota-parte _i numele coproprietarilor.
se

II Bunuri mobile
1.

Autovehicule/autoturisme, tractoare,

care sunt

supuse înmatriculrii,

Natura

Marca

2. Bunuri sub form

numismatic,

însumat

obiecte

dep_e_te

potrivit legii

care

ma_ini agricole, _alupe, iahturi _i
Nr. de

buc|

Anul

alte

mijloace

de

transport

de fabricaie

Modul de dobândire

o0

CUmpororr op

de metale preioase,
bijuterii, obiecte de art _i de cult,
parte din patrimoniul cultural
sau

fac

colecii de art _i
universal, a cror valoare

naional

5.000 de euro

NOT:
Se vor meniona
la momentul declarrii.

toate

bunurile aflate în

Descriere sumar

proprietate, indiferent dac

ele

se

afl

Anul dobândiri

sau nu

pe teritoriul României

Valoarea estimat

Hye_COAu

I . Bunuri
ultimele 12 luni

mobile,

a

cror

valoare

dep_e_te

3.000 de

E e elere eare s-

mstriinat

e

Ca&ul|
2

euro

fiecare, _i bunuri imobile însträinate în
Forme

msträinäril

Valoarea

*Categoriile

producie.

indicate

sunt:

(1) apartament; (2)

*2) La "Titular" se menioneaz,

1ar în

cazul bunurilor în

în cazul bunurilor

coproprictatc, cota-parte _i

II Bunuri mobile
1.
care

Autovehicule/autoturisme,

sunt supuse

cas

de

locuit; (3)

cas

de

vacan;

proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/soia,
copilul),

numele

coproprietarilor.

tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi _i

înmatriculrii, potrivit legii

Natura

Marca

(4) spatii comerciale/de

alte

Nr. de buct! Anul de fabricale

de metale

numismatic,
însumat

de

transport

Modul de dobindire

o0

2. Bunuri sub form

mijloace

Cumpaloe

preioase,

bijuterii, obiecte de art _i de cult, colecii de
patrimoniul cultural naional sau universal, a cror

obiecte care fac parte din
dep_e_te 5.000 de euro

art _i
valoare

NOT
Se vor meniona
la momentul declarri.

toate

bunurile aflate în

Deseriere snmar
Ky e COul

M. Bunuri
ultimele 12 luni

mobile,

a

proprietate, indiferent dac
Anul dobândirii

cror

valoare

n

M

dep_e_te

3.000 de

euro

ele

se

aflä

sau nu

Valoarea estimat

fiecare, _i bunuri imobile însträinate în

C l e r e eare
ÎnatrainAt

2

pe teritoriul Romaniei

msträinärll

Valoarea

IV.Activelnanclare
1. Conturl yl
deporite baneare, fondurd de
forme echivalente
ineluslv cardurile de eredit, dacà valonrea însumatànventiqli,
a tuturor
acestora

de economisire
depáyeyte S.000 de euro

si investire,

NOTA:
Se

vor

declara inehusiv cole atlate

wtitaplo care mnlatre
adresa acestele,

in bànei

sau

Tipul

institutii financiare din stráinátate

Valuta

Deschis In anul

Sold/valeare la

Calegorile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card) (2) depozit hancar sau
echivalente; (3) fonduri de investii sau echivalente, inchusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).
2. Plasamente, investii

directe _i împrumuturi acordate, dac

valoarea de pia

însumat

a tuturor

acestora depä_e_te 5.000 de euro

NOT :
Se vor declara inclusiv

investiiile i participärile în sträinätate

Emitent tithu/socletatea m care persoana este

acjoner sAu asocintb

Categoriile

actiuni sau päri

indicate sunt:

sociale în societ i

de mprUmut

Tipul*

Numr

de titluri/

cota de participare

Valoarea totali la zi

(1) hârtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni):
comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

(2)

3. Alte active
an:

productoare

de venituri nete,

care

însumate dep_esc

echivalentul

a

000 d

euro

pe

***********

NOT:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în strintate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanii
asemenea bunuri, dac

emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziionate

valoarea însumat

în sistem leasing _i alte

a tuturor acestora depá_este 5.000 de euro

NOT:
Se

vor

declara inclusiv

pasivele financiare acumulate în strintate.

Creditor

Contractat în anul

Scadent laa

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ionate

partea unor persoane, organizaii,
instituii

societi

publice române_ti sau strine,

cele ale angajatorului, a c ror

Cine a realizat venitul

Valoare

fatä de valoarea de piaä,

comerciale, regii autonome, compani/societäi

inclusiv burse, eredite, garanii,

valoare individual

decontri

naionale

din

sau

de cheltuieli, altele decât

depä_e_te 500 de euro*

Sursa venitului:

Serviciul prestat/Obiectul

Venitul anual

Dmele, adresa

generator devenit

incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/soie

1.3. Copii

Se axceptean

din partea rudelor de gradul 1 i
de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite

4

al 11-ea

VII. Venituri ale declarantului

ale

membrilor si de familie, realizate în ultimul 2n fiscal
_i
încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completärile uiterioare)

NOT:
Se vor declara inclusiv veniturile

provenite din strintate.
Sursa venltului:

venital

numele, adresa

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
generator de venit
incasat

-

Cabh Dlo lom9/y de oeooh
1.2. Sot/soie
|1.3. Copii
2. Venituri din activiti

independente

|2.1. Titular

2.2. Sot/sotie
|3.

Venituri din cedarea folosinei

3.1. Titular

3.2. Sot/soie
4. Venituri din investiii
4.1. Titular

4.2. Sot/soie
5. Venituri din pensi

5.1. Titular

5.2. Sotysoie
6. Venituri din activiti

6.1. Titular

6.2. Sot/soie

agricole

bunurilor

hen volor19I4 ron

Sursa venitului:

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul Venitvl anual
generator de venit
ineasat

Nume, adresa

7. Venituri din premii i din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Sot/soie

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sot/soie
8.3. Copii
Prezenta

declaraie

constituie act

public _i rspund

potrivit legii penale pentru

caracterul incomplet al datelor menionate.

Semnatura

Data complet rii

0F. I2

6

inexactitatea

sau

DECLARAIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,

de

Costin Emilia Carmen

Director economic

la

CNP

cunoscând

, având functia

ICDM Cristian Sibiu

,domiciliul

prevederile art.

292 din Codul

penal privind

falsul în

declaraii,

declar pe

propria räspundere:

1. Asociat sam actlomar la societäti comerciale, companii/societäi natlomale, mstitutiH de credit, gupuri
deinteres economic, precum i membru în asociatii, fandaii sau alte organizatii neguvernamentale:
Valoarea

Unitatca

Calitatea deinutá

- denumirea _i adresa -

Nr. de párti
soCiale sau
de actiuni

totalá a

pártilor
SOciale _i/sau

a actiunilor

1.1...

2. Calitates de membru

organele de conducere, administrare si control ale societijilor comereie,

ale regilor automome, ale companiilor/societätilor nationale, ale institutilor de credit, ale grapuriler

|deinteres ecomomic, aleasociailor saufundaiilor ori ale altor organizaii neguveraamen
Unitatea

Calitatea deinut

- denumirea _i adresa-

Valoarea beneficilor

2.1..

3. Calitatea de membruîn cadrul asociafiilor profesionale _i/sau sindicale

3.1.

4. Calitatea de membru

organele de conducere, administrare i control, retribuite san neretribute,

detiaute in cadrulpartidelor politice, functiadetinut sidenumirea partiduluipolitic
4.1......

orl

Contracte, nclustv cele de asisten juridiel, consultant Juridie, consultantl gl elvlle, obginute
la
mandatelor sau demntfHer publiee finantate de
ede doralhrem tmpul exereitiril funetillor,
sau
stat
de
comereie
apltal
bugeel de stat, ocal l din fondurl extern orl mehelate eu soeletifl
5.

unde statal este aetionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficizrul decorntractmmee,
Institutha
prerumelederamirea_i adresa

contractant:

Proocdurapm

Tipul

care afost

contrachuhi

1

Data

Durata

încheieni

contrachalu

Valca
rea

demumirea_i

incredintat

adresa

contractul

contractuhlu

totaki
a

cona

ctuhi

Titular.

Soysope...
Rude de grachul l" ale tiularuhi

Societai comerciak/'Parsoan fizic
autorizat Asociaii familiale/' Cabinete

indivihale, cabincte asociate, societii
civile profesionale sausocieti civile

profesionalecurspundere limitat care
desfiyoean profesia de avocat/ Organizi

neguvemamentale/ Fundati/ Asociatif

copii pe
nude de gradul Ise înelege prini
pe linie
titularn
contract unde, prin calitatea deinut,
de
beneficiarului
adresa
2 Se vor declara numele, denumirea _i
5. Nu se declar contracte
sotul/sotia _i rudele de gradul I obin contracte, a_a cum sunt definite la punctul
«
comerciale pe aciuni la care declarantul împreun cu softul/soia _i rudele de gradul I dein mai puin
societilor
5% din capitalul social al societii,
indiferent de modul de dobândire a aciunilor.

ascendent i

D Prin

constituie act public
Prezenta declaraie
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data complet rii

250.2022

_i rspund

linie descendent.

potrivit legii penale pentru

Semaatyra

inexactitatea

ss

