DECLARAIE DE AVERE
RUSU MARIANA
la ICDM Cristian Sibiu

Subsemnatul/Subsemnata,

Director

de
CNP

, domiciliul

cunoscând
c

prevederile art.

împreun

cu

292 din Codul

familia dein urmtoarele

Str.

penal privind

,având funcia
jud. Sibiu

falsul în

declarai,

declar pe

proprie ráspundere

*

*1) Prin familie se întelege sotul/sotia i copii aflai

în întreinerea

acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOT :
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în alte täri.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul

dobândiri Suprafata

Cota

Modul de

parte

dobândire

Titalarul

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 menioneaz,
în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soFul soia
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.
2. Cl diri

NOT :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tri.

Adresa sau zona

Anul

Categorialdobândiriiupra

Cota-Modulde de

parte

dobândire

TitularulP

Categoriile indicate sunt: (1)
productie.
2) La "Titular" se menioneaz,

apartament;

(2)

cas

de

locuit, (3) cas

de

vacan;

(4) spaii comerciale/de

în cazul bunurilor

proprii, numele proprietarului (titularul,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte
soul/soia,
i numele

coproprietarilor.

IL Bunuri mobile
1.
care

Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi i

sunt supuse

Natura

Marca

Autoturism

însumat

obiecte

dep_e_te

Nr. de

buci

Anul de

Skoda

2. Bunuri sub form

numismatic,

alte

înmatriculärii, potrivit legii

care

de metale

mijloace

fabricaieModul

de

de

transport

dobándire

Cumparare

2001

RUSU DUMITRU 100%

preioase, bijuterii, obiecte de art _i de cult, colecii de art i
patrimoniul cultural naional sau universal, a c ror valoare

fac parte din

5.000 de euro

NOT:
Se

vor

meniona

toate

bunurile aflate în

României la momentul declarrii.

Descriere sumar

proprietate,

indiferent dac

ele

se

Anul dobândirii

iI. Bunuri mobile, a c ror

valoare dep_e_te

afl

sau nu

pe teritoriul

Valoarea estimat

3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile însträinate în

ultimele 12 luni

Natura bunului

instrinat

Data

înstrinrii

Persoana ctre

care s-a

înstrinat

2

Forma

înstrinrii

Valoarea

IV. Active financiare

Conturi _i depozite
bancare, fonduri
inclusiv cardurile de credit, dac
valoarea
1.

de

investiti, forme echivalente de
economisire
tuturor acestora
dep_e_te 5.000 de euro_i investire,

însumat

NOT:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în
bänci

Instituia care administreaz
si adresa acesteia

*Categoriile

indicatle

vor

instituii financiare din strintate.

sau

Tipul

(1)

Valuta

cont curent sau

Deschis in anul

echivalente

Sold/valoare la zi

(inclusiv card); (2)
de investiii sau echivalente, inclusiv
fonduri
private de pensii
declara cele aferente anului
fiscal

echivalente; (3) fonduri

acumulare (se

sunt:

a

depozit
sau

anterior)

2. Plasamente, investii directe
acestora depä_e_te 5.000 de euro

_i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia

bancar sau
alte sisteme cu

însumat

a

tuturor

NOT:
Se

vor

declara inclusiv

investiiile _i participrile

Emitent titlu/societatea în care
persoana este

actionar sau asociat/beneficiar de înmprumut

în strintate.

Tipul

*Categorile indicate sunt: (1) hártii de valoare deinute
actiuni sau päri

sociale in societji

3. Alte active produc toare
an:

Numr

de titluril

cota de participare

Valoarea total la zi

(tituri de stat, cerificate. obligatiuni): (2)

comerciale: (3) imprumuturi acordate în mume personat.

de venituri nete, care însumate dep_esc

echivalentul a 5.000 de euro pe

Cine

a

realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1.Venituri din salarii

Venitul
anual

încasat

1.1. Titular

RUSU MARIANA

ICDM Cristian Sibiu

Contract managment

1.2. Sot
RUSU DUMITRU

ASVSA Bucuresti

Raport de serviciu

38 190 lei

29649 lei

|1.3. Copii
2. Venituri din activiti

independente

2.1.Titular
|2.2. Sot/soie
3. Venituri din cedareafolosinei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/soie
4. Venituri din investiii

4.1. Titular

4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
-

|5.1. Titular

RUSU DUMITRU

6. Venituri din activiti
6.1. Titular

agricole

6.2. So/soie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
7.1 Titular

So sofie

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul
anual
incasat

7.3. Copi

Venituri din alte surse
8.1. Titular RUSU MARIANA
ULBS Sibiu,

Victoriei, nr.
B

10

Profesor universitar

2400

lei

8.2. Sot/soie
8.3. Copii
Prezenta declaraie constituie
caracterul incomplet al datelor

act

publie i räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea

menionate.

Data completrii

Semntura

25.07.2022

a********

6

sau

