
DECLARA�IE DE AVERE 

me ormen Subsemnatul/Subsemnata, yavând functia de 

Otopoty nihe CNP , domiciliul 

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

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

*1) Prin familie se în�elege so�ul/sotia _i copiii aflati in intretincrea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflatc în alte t�ri. 

Anul Cota- Modul de 
Adresa sau zona Categoria* dobândiriiSupra ta parte dobândire Tjtularul 

Ccokl-jud yrk DO 
ce yid. de ognio 

Oh 39p/2 malADre/200 

0PDITCo6 
*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. Clãdiri 

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

Modul de Cota-AnulSuprafata partedoban Tvn FeY 

Anul 
Categoria Titularul 

CaLN2 
Adresa sau zona dobândiriiSuprafa�a| 

ola- Modul de 
parte 

adon 

i kNCaYNu1A opor htmp akir 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas� de locuit; (3) cas� de vacan��; (4) spa*i com-rciale/de produc�ie. 
*2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucág Anul de fabrieatle Modul de dobindire 

so Cumpotor o 

2. Bunuri sub form� de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colecti de arti �i 
numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare 

însumat� depäse_te 5.000 de euro 

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

la momentul declar�rii. 

Deseriere sumar Anul dobandirli Valoarea estimati 

Wy_e_ COLul 

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

ultimele 12 luni 

Persoana c�tre care s-a Forma Valoeres Natara binnul Data 
Ostrin I a msträinat msträinärli 



IV. Active financiare 

1. Conturi �i depozite bancare, fonduri de investi�, 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 institutii financiare din str�in�tate. 

Instituta care adenlnistres 
gi adresa acestele Tlpn Valuta Deschis în anul Sold/valoare laz 

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

echivalente: 3) fonduri de investij�i sau echivalente, inctusiv 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�se_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv investi�ile �i particip�rile în sträinätate. 

Emtent tith/socletatea m care persoana este 

Acionar SAu AsOcintbeneliciar de împrumut 

Num�r de tithuri 
Valoarea total� la zi 

cota de participare Tipul* 

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

actiuni sau pár�i sociale în societ��i comerciale; (3) împrumuturi acordate în mume personal. 
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3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep�_esc echivalentul a 000 d 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 depá_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în stráinátate. 

Creditor Contractat în anu Scadent la Valoare 

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

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

institutii publice române_ti sau sträine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât 

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

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul 
Imele, adresa 

Venital anual 
incasat Cine & renlizatVenitn generator de venit 

1.1. Titular 

1.2. Sot/sotie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I_i al 11Hez 



VIl. Venituri ale declarantului _i ale membrilor sái de familie, realízate în ultimul 2n fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile _i completárile ulterioare) 
NOT�: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Serviciul prestat/Obiectul Vemitul aual 
generator de venit 

Sursa venitului: aliat venitul 
mumele, adresa incasat 7. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
0hn Emil lormen nt oe cerc detr. pyep olot 
1.2. Sot/so�ie 7onopl0gk (Nhon 

|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. Soyso�ie 

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�si agricole 

6.1. Titular 

6.2. Sot/so�ie 

5 



Serviciul prestat/obiectulenitrl anual 
generator de venit 

Sursa venitului: 
Cherealizat venitul 

Nume, adresa îneasat 

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/so�ie 

8.3. Copii 

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

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data complet�rii Sempstra 

50. Jo22 
o ooeee eeooeneoee**ooooaooe eoee 



DECLARA�IE DE INTERESE 

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

CNP , domiciliul 

cunos ànd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria ráspundere: 
1. Asociat san actlonar la societäti comerciale, companil/societ�i ma�ionale, imstitatil de credit, grupari de interes economic, precum si membru în asociatii, funda�ii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Valoarea 
Unitatea Nr. de pár totalá a 

Calitatea de�inutá sociale sau párilor 
sociale _i/sau 

a actiunilor 

- denumirea _i adresa-
de actiuni 

1.1... 

2. Calitates de membra in organele de conducere, administrare _i contrel ale societifilor commerciale, 
ale regiilor autonome, ale companiilor/societä�ilor na�ionale, ale institutilor de credit, ale gruparie 

de interes ecomomic ale asociatilor sau fundafiilor ori ale altor organiza�i neguveraamentale: 
Unitatea 

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

| 2.1..... 

3. Calitatea de membra eadrul asocia�iilor profesionale _i/sau sindicale 
3.1. 

4, Calitatea de membru în organele de conducere, admimistrare si contrel, retribuite sau neretribuite 

detimute îm cadrul partidelor politice, functia detinut� _i demumirea partidului politie 
4.1.. 

5. Contracte, inclustv cele de asistena juridicl, consultantl Juridicl, consultanti gl etvlle, obnute ori 

anjate de l 
lere tn thopul eweretirti funeillory mandetol seu demneisilen 

oRar ajorthurainoritars 
Institupa 

Data Durata Valca 
Tipul 

contrachahui incheiem corntrachula ra 5.1 Beneficiarul de cotrat mmee, Procadhra prin 

contractart�: care a fost prerumeledernmirea si adresa 
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denumirea _ înaredintat contractului oals 
adresa contractul a 

cortra 

Titular..... chuhi 

Soysope.. *** 

Rude de gradal "ale tiularuli 

Socictii comatial/Persxxan� fizic� 
atoizat Asociaji familiak/Cabindte 
indivihalk, cabincte asociate, socictii 
civie profesionak sau socict�ii civile 
profesionale curäspundere limitat� care 

desfloar� profesiade avocat/ Orgarizaji 

neguvemamentale/ Findatjiv Asociajir 
D Prin ude de gradul Ise întelege p�rin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent� 

2) Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut�, titular 

soful/so�ia _i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contracte 
societä�filor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu so�ul/so�ia _i nudele de gradul I detin mai pu�in 
5% din capitalul social al societ��ii, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

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

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data completärii Sematura 
25 07. 202 
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