
DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de eco ecoDOMA având unctia la 5tubyl de CeO u2 CNP 

domiciliul Cnth 

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

*1) Prin familie se în�elege sotul/so�ia �i copiii afla�i în intrctinerca acestora. 
I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT�: 
Sc vor declara inclusiv ccle aflatc în alte t�ri. 

Adresa sau zona Anul Cota-Suprafata Darte dobândire Categoria* Modul de 
dobândirii Aitularul2 parte 

Cakl-jud dcyrk 39 /2 maIRnre 
24 ob 2 woseDe 

4oc les -hmu) Ooo 0 147522 erie 

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap�: (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac� se afl� în circuitul civil 

*2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. so�ul/so�ia, copilul). 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Clädiri 

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

Anul Cota 
tedobandire_ 

Modul de 
Adresa sau zona Categoria*| TitularulP dobândiriiSuprafata| 



Lategoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas� de locuit; (3) casã de vacan��: (4) spa'ii comerciale/de 
productie. 

2)La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numcle proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
1ar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

IL Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, salupe, iahturi _i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legi 

Nr. de bucd Anul de fabricatle Modul de dobândire Natura Marca 

o0 7CUmporor op 

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

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

la momentul declar�rii. 

Valoarea estimati 
Deseriere s 

Anul dobândirli 

Xy e_ cOzul/ 

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

ultimele 12 luni 
Forma Valoares 

NO chere enre s-

nsträinat 
msträinärli 

e Catul 



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�inätate. 

ustitutia caredonln 
sl adresa sacestele Tipul Valuta Deschis în anul Seld/valeare lazd 

Categorile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar 
echivalente; (3) fonduri de investi�ii sau echivalente, inchusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente amului 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 

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

Emitent tithu/societatea în care persoana este 

acplonar sau asociat/beneficiar de Imprumut 
Num�r de tithuriValoarea total� la zi 

cota de participare Tipul* 

Categoriile indicate sunt: (1) hártii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni);: (2) 

actiuni sau pår�i sociale in societ��i comerciale; (3) imprumuturi acordate în nume personal. 



. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep�sesc echivalentul a 000 d euro pe an: 

***** 

************** ******* * '* **** * * * *** * **** ***.** **. ** **** 

***"***** **. 

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

V. Datori 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizdtionate in sistem leasing �i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora depá_e_te 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�ä, din 

partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comereciale, regii autonome, compani'societä�i na�ionale sau 
instituti pubice românegti sau str�ine, inelasiv burse, credite, garan�i, decontäri de cheltuieli, altele decät 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep�_e_te 500 de euro 

Sursu venitului: 
DHmele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
imcasat 

Cine a realizat veniku 

1.1. Titular 

1.2. Sot/sotie 

1.3. Copii 

Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�ile uzuale primiùe din partea rudelor de gradul I �i al IHea 



VIL Venituri ale declarantului _i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul a fiscel incheiat 
(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�inätate. 

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anuall 
generator de venit 

Sursa venitului: venital 
numele, adresa încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

Kbn Eml (ormeddpu7 do cercdeN ven/do voki J367re 
1.2. Sot/so�ie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular 

|2.2. Sot/so�ie 

|3. Venituri din cedarea folosin�ei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Sot/sotie 

|4. Venituri din investi�ii 

4.1. Titular 

|4.2. Sot/so�ie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Sot/so�ie 

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

6.2. Sot/so�ie 



Serviciul prestat/obiectul Venitrl anual 

generator de venit 
Sursa venitului: Cmea realizat venitul 
Nume, adresa încasat 

7. Venituri din premii �i din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Sot/so�ie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Sot/sotie 

8.3. Copii 

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

erul incomplet al datelor men�ionate. 

Semaaura Data complet�rii 
5.07. 2922 C 
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DECLARA�IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Costin Emilia Carmen 
de Director economic la ICDM Cristian Sibiu 

având func�ia 

CNP , domiciliul, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�äspundere: 

1. Asociat sau acfiomar la societäfi comerciale, companii/societkfi aasiomale, iustitu�il de credit, grupuri de interes economic, precum si membrn în asociatii, fundatii sau ate organizati neguvernamentale 
Valoareaa 

Unitatea Nr. de p�rti total� a 
Calitatea de�inut� sociale sau pär�ilor 

sociale _i/sau 

a ac�iunilor 

-denumirea _i adresa 
de actiuni 

| 1.1...-

2. Calitatea de membru m organele de conducere, administrare si controi ale societi�ilor comerciale, 
ale regilor autonome, ale companilor/societ��lor na�ionale, ale institu�älor de credit, ale gruparior 

de interes ecomomic, ale asocia�ililor sau funda�ilor ori ale altor organiza�ii neguvernanmentale: 
Unitatea 

Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor 
- denumirea _i adresa-

2.1 

3. Calitatea de membru in eadrul asociafiilor profesionale _i'sau sindicale 
3.1... 

4. Calitatea de membra îm organele de conducere, administrare �i control, retribuite san neretribuite, 

depinute cadral partidelor politice, functia detinut� _i denumirea partidului politic 
4.1..... 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenjurtdica, consultanta Juridicl, consuitantl gl etvie, obgmute ort 
d le lo ce demniler 

derae 
norf 
Instutia Data Durata Vakoa 51 Bencficiarul de oorntract mmele 

prrmeledenumirea �i adresa 
Procedura pm 
care a fost 

Tipu 
contractului încheieni aontractuhu contractant�: 



totalä denumirea_i 
adresa 

încrodintat contractuu 

corntractul a 

oontra 

Cului 

Titular. ** 

Soysope.... *** 

Rudede gradil1"ale titularuihi 

Societhi comauiale'Persoan� fzic� 

autorizatY Asocia�i familiale/ Cabincte 

indivichale, cabinele asociate, socicti�i 
civile profesionale sausocicta�i civile 

profesionaleur�spundere limitat� care 
desfoear� profesia de avocat/ Oyanizaji 

neguvemamentale/Fundati/ Asocia�i) 

Prin rude de gradul /se în�elege p�rin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 
Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titulann 

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

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

5% din capitalul social al societ��i, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

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

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data complet�rii Semnätura 

5.07 2022 

2 


