DECLARA IE

CO

Subsemnatul/Subsemnata,

de

DE AVERE

(

e omen

eCor ecODODLla VSubuld

CNP

CPIEDKR

and unctia

ore

domiciliu

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara i,

c împreun

declar pe proprie ráspundere

cu familia" detin urmtoarele:

1) Prin familie se întelege sotul/sotia i copiii aflati in intreinerea

acestora

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOT
Se vor declara inclusiv cclc aflate în altc täri.

Adresa sau zona

Cookt- jud A

Categoria*

urk

Anul

dobândirii Suprafata

0

39

o0

472

Cota-

Modul de

parte

dobandire

itularul

2 201tne220

2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap:

(5) alte categorni de terenur

extravilane, dac se afl în circuitul civil.
2) La "Titular" sementioneaz, în cazul bunurilorpropri, numele proprietarului (titularul, soqul sofia. copilui).
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

2. Cládiri
NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte fri.

Anul

Adresa sau zona

Categoria" dobândiriiSuprafafa

Cota-

Modul de

parte

dobândire

TitularulP

ur

4tmp2watnir
1

4

Categorile indicate sunt: (1) apartament; (2) casä de
locuit; (3)
productic.
2) La "Titular" se
menioneaz, în cazul bunurilor proprii, numele
ar in cazul
bunurilor în

coproprietate, cota-parte i
Il.Bunuri mobile
1.

numele

cas

de

vacan;

proprietarului (titularul, soul/sotia, copilul),

coproprietarilor

Autovehicule/autotu risme, tractoare,

ma_ini agricole, _alupe, iahturi _i

Naturs

Nr. de

care sunt

supuse

înmatriculrii, potrivit legii
Marca

(4) spatii comerciale/de

buci|

Anul de

fabricaie

sub
de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art i
Bunuri
formå
numismaticà, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau

mijloace

de

transport

Modul de dobândire

alo0

2.

alte

Cumporore o

de cult, colecii de art i
universal, a cror valoare

insumatà depåse_te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor meniona

toate bununile aflate in proprietate, indiferent dac

ele se afl

sau nu pe teritoriul României

la momentul declarárii.

Anul dobindirli

Deseriere samar

y

Valoarea estimat

e

L
Bunuri mobile,
himele 12 luni

a

cåror valoare

depayepte 3.000 de

euro

oane eatre eare s fostriinat

fiecare, si bunuri imobile înstr inate

Porma

mstrain arii

Valoaren

îin

IV.Active financiare
1. Conturi

_i depozite bancare, fonduri de investiii,

inclusiv cardurile de credit, dac

valoarea însumat

a

forme echivalente de economisire
_i
dep_e_te 5.000 de euro

tuturor acestora

investire,

NOT:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în bänci

tupta care adn

adresa

sau

institutii financiare

Tipal

acestele

din sträintate

Valuta Deschis tn ana

Sold/valoare la z

*Categorile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri
private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente
anului fiscal anterior).
2.

Plasamente, investiii

acestora dep_e_te

directe _i

5.000 de euro

împrumuturi acordate, dac

valoarea de

piaä însumat

a

tuturor

NOT :
Se

vor

declara inclusiv

investiiile _i participrile

Emitent tithu/socletatea n care persoana este
acfionar sau asOciatfbeneliciar de mprumut

în strintate.

Tlpul

Numir de tituriValoares totall la zi

cota de participare

Categoriile indicate sunt: (1) hártii de valoare deinute ithuri de stat, certificate, obligatiuni): (2)

actiuni sau prti

sociale în societi

comerciale; (3) imprumuturi acordate iîn nume personal.

3

3. Alte active
an:

productoare

de venituri nete,
***

care

însumate depsesc

****

**

***

**

echivalentul

vor

d euro pe

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

'**'*** ***********

****** *****

NOT:
Se

000

a

**** ****

***

declara inclusiv cele aflate în
strintate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanii emise în beneficiul
unui tert,
bunuri, dac valoarea însumat a tuturor

asemenea

acestora

bunuri

achizitionate in
depá_e_te 5.000 de euro

sistem

leasing _i

alte

NOT:
Se

vor

declara inclusiv

pasivele financiarc

Creditor

VI.

Cadouri, servicii

acumulate

in stráinátate

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

avantaje primite gratuit sau subvenionate faä de valoarea de piaä, din
organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi
naionale sau
institufi publice române_ti sau strine, inclusiv burse, credite, garani, decontri de
altele decat
cheltuieli,
cele ale angajatorului, a cror valoare individual
depäse_te 500 de euro*
partea

unor

Cine a

sau

persoane,

realizat venitnl

Sursa venitului:

Serviciul prestat/Obiectul

numele, adresa

Venitul anual

generator de venit

incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile

uzuale primite din partea rudelor de gradul I _i al IHea

Cine realizat venitul

Sursa venitului:

Nume, adresa

|7. Venituri din premii _i din jocuri de noroc
7.1. Titular

Serviciul prestat/oblectul Venitrl anual
generator de venit
încasat

7.2. Sot/soic
|7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. So/soie

8.3. Copii
Prezenta declaraie constituie act public _i rspund
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completrii

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semnatura

95 0F.Z022

6

DECLARAIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,

de

Costin Emilia Carmen
la ICDM Cristian Sibiu

Director economic

CNP

cunoscând

, având funeia

, domiciliul

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraii,

declar pe

propria ráspundere:

1. Aseciat sau actlonar la societägi comerciale,
compani/socletkti matlonale, institutil de credit, grupur
de interes economic, precum gi membru în asociai,
fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Valoarea

Unitatca
Calitatea deinut

- denumirea _i adresa-

Nr. de párti
SOciale sau
de actiuni

totalá a

pártilor
sociale _i/sau

a actiunilor

1.1...

2. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare _i contrel ale
secietitilor comerciale
ale regilor autonome, ale
ale institutillor de credit, ale
companiilor/societäilor
nafionale,
gruparile
de interes ecomomic, ale asociatilor sau fundaiilor ori ale altor
organizatii neguvernamenta
Unitatea

Calitatea detinut

- denumirea _i adresa

2.1..

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru in cadrul asociatilor profesionale _ilsau
sindicale
3.1..

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i contrel, retribuite sau neretribuite,
detinute îm cadrul partidelor politice, functia deinut _i denumirea partidului politie
4.1..

3. Contracte,

nclusiv

er
5.1

cele de asisten jurldie, consultant juridle, eonsultangl gl elvile, obginuee or
palenoreltrllfunefllo mandatelor sau domnitä_lilor publiee dnaatate de la

Beneficianl de cortract: rmamele

prerumeledenumirea iadrea

orttaeh

orlteri

Insthupia

Contrechantd

Proceduraprn
Tipu
Carea fost
aontacali

Deta

Durata

Valoa

încheieni contrachilhi | rea

denumirea_

inaredinat

adresa

corntractul

cortrachalu

total
a

aortra
duli

Titilar..

Soysope..
Rude de gracdll"ale tituknuhi

Societi comarciale'Parsxoan fizic

aoiza Asociaqi familiakle/Cabincte

individale, cabinete asociake soasti
aivile profesiorale sausocictti civile

profesionale auäspundrelimitatdcare

desaoar profesia de avocaOyanizi

negvemamentalk/ Fundanil Asociai

degradul

liniedescenderntá

D Prin rude
Ise înfelege prini
copii pe
pe linie ascendent
2Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut,
titular
contracte
declará
se
5.
Nu
sofullsotia _i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul
mai putin
I
de
societäilor comerciale pe aciuni la care declarantul împreun cu soful/soia _i rudele gradul dein

5% din capitalul social al societii,

i

indiferent de modul de dobândire a aciunilor.

constituie act public
Prezenta declaraie
caracterul incomplet al datelor menionate.

_i rspund

potrivit legi penale pentru

Semtura

Data complet rii

2507. b22

2

inexactitatea

s

