
DECLARA�IE DEAVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, având unc�ia 
de 

CNP domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, dectar pe proprie ráspundere 
c� împreun� cu familia" de�in urm�toarele: 

*1) Prin familie se întelege so�ul/so�ia �i copiii atla�i in intretinerca acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT�: 
Se vor declara inclusiv ccle aflatc în alte färi. 

Anul Cota- Modul de Adresa sau zona Categoria dobândirii Suprafa�a parte dobândire Titularul 

c cokL-jud49 cyrk|0 
lo0 

39_2 maRnireaone 
29 op 2 eJEDe 

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

extravilane, dac� se aflä în circuitul civil. 
*2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. sorul/ so�ia. copilul) 

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

2. Cl�diri 

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

Anul Cota- Modul de 
Categoriadobándirii Suprafata Titularul Adresa sau zona 

parte dobandire 

adonP dok 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament, (2) cas� de locuit, (3) cas� de vacantá, (4) spatii comerciale/de 

produc�ie. 
*2) La "Titular" se men�ioncaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotol/sotia, copilul). 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, salupe, iahturi �i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul�ärii, potrivit legii 

IL. Bunuri mobile 

Modul de dobindire 
Marca Nr. de bucä�i Anul de fabrica�ie 

Natura 

0 Cumporor 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� _i de cult, colec�ii de art� _�i 

numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 

însumat� depä_e_te 5.000 de euro 

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

la momentul declar�rii. 

Deseriere samar Anul dobândirli Valoarea estimat 

y e CO2u1 

M. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep�_e_te 3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile însträinate în 

ultimele 12 luni 

orm eere enre t 
atrlmi nsträinat 

Valoere 
msträinäri 

u e Catul|L 



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 depä_e_te 5.000 de euro 

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

tituple care adnainlstreaz 
_i adresa acestela Tipal Valuta Deschis în anul Seld/valoare la z 

Categoriüle indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 

(3) fonduri de investi�ii sau echivalente, inchusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu echivalente; 
acumulare (se vor declara cele aferente aului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dacã valoarea de piat însumat� a tuturor 

acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv investi�iile _i particip�rile în str�in�tate. 

Bmitent tituhocietate 
n 

eare persoana este 

acfionar sau Aseciatfbeneficiar de oaprumut 
Num�r de titluri 

Tipul Valoarea totali s 
cota de participare 

Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de aloare detinute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2) 

actiuni sau pär�i sociale în societ�ji comerciale; (3) imprumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep�_esc echivalentul a 000 di euro pe an: 

******* **** ********* 
********* 

* ********** ******* **. 
**** 

****** 
*** 

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 depase_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

Creditor Contractat în anul Scadent Ia Valoare 

Credi Goranb KonK / 29 09.2023 273 

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

partea unor persoane, organiza�i, societ��i comerciale, regii autonome, compani/societäti nationale sau 
institufii publice române_ti sau sträine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decontäri de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep�_e_te 500 de euro* 

Venitul anual urs venitului: 
nmele, adresa 

Servieiul prestat/Obiectul 
generator de venit Cine a realizat venical incasat 

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 11lea 
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VI. Venituri ale declarantului _i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul 2n fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile uiterioare) 
NOT�: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
generator de venit 

Sursa venitului: renlia 
numele, adresa incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

7432 100 
|1.2. Sot/so�ie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activit�ji independente 
2.1. Titular 

2.2. Sot/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 pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soyso�ie 

6. Venituri din activit��i agricole 
6.1. Titular 

6.2. So/so�ie 
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Serviciul prestat/oblectul V
enitrl anual 

generator de venit 
Cinesrealizat 

veitul 
S

u
rsa venitului: 

N
um

e, adresa 
încasat 

7
. V

enituri din prem
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7.3. C
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8
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lar 

8.2. Sot/so�ie 

8.3. Copii 
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DECLARA�IE DE NTERESE 

, avand functia 
Subsemnatul/Subsemnata, Costin Emilia C'armen 

de Director economic 
la 1CDM Cristian Sibiu 

CNP , domiciliul 

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

1. Asociat sau acçlomar la societäjl comerclale, companil/socletii matlomale, Imsthetatii de credit, gruparl 

de interes economic, precum i membru în asocia�ii, funda�li sau ate organizatii neguvernamentale: 
Valoarca 

Nr de párt totalá a 

Unitatca Calitatca detinut� sociale sau partilor 
- denumirea _i adresa de actiuni soCiale �1/sau 

a actiun1lor 

1.1.. 

2. Calitatea de membru organele de conducere, admimistrare _i control ale societlgilor camerciale, 

ale regiilor autonome, ale companiilor/societätilor na�ionale, ale institu�illor de credit, ale grupariler 

de interes ecomomic, ale asociafiilor sau fundajiilor ori ale altor organiza�ii neguvernamentale: 

Unitatea Calitatea de�inut� Valoarea beneficilor 

- denumirea �i adresa-
2.1...._ 

3. Celitatea de membrh eadrul asocia�ilor profesionale sisau sindicale 
3.1. 

4. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare _i control, retribuite san neretribuite, 

detimute n cadrul partidelor politice, fanctia de�inut� gi denumirea partidului politie 

4.1 

5. Contracte, Inclastv cele de aststenta juridici, consuttans furidiea, consultana gt etvile, obttn ute ort 

erulare tn timpul eareitiril funejillor, msndstelor sau demntijilor publlee fnantete de le 

le cwepidn) de snd edu da 
o loriaranontT 

Instituia 
Corntractarta 

Durua Valoa Data 

5.1 Beneicarul de cortract mmele, 
prenmeledenumirea _iadresa 

Procecuraprin 
Care a fost 

Tipul 
contrectuli încheierii contructulhi 



antratuli total� inTadi npa 
untrxl 

kTia 
a 

Coritra 

ctulu 

Titukr. 

Stjc 

Rixke xhd 1ale tiualkruh 

Sxiati annacd Pavxnvi fiicá 
adriratd Axxciatji familiale/Cabindc 

inlividrakc, cabirtc axcizte, soxcitti 
civike profcsiKnale sau soxcidaj civile 

polcsionaarkpandae limitaá carc 
desltyxaá profesia de avoza/ Oyninaji 

Cguvemmaitald/ Fumcajiv Axxiaji 

Prin rude de gradul I se íntclege pårin�i pe linie ascendentá �i copii pe linie descendentá 
2) Se vor declara numele, denumirca _i adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea de�inutá, titularul 

soful/sotia _i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declará contractel 
societátilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuná cu so�ul/sotia _i rudele de gradul I detin mai putin d 

5% din capitalul social al societá�i, indiferent de modul de dobándire a actiunilor. 

Prezenta declara�ie constituie act public _i ráspund potrivit legi penale pentru inexactitatea sa 
caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Semiatura 
C 

Data completärii 

2507. o22 
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