DECLARAIE
Subsemnatul/Subsemnata,

de

RUSU MARIANA
la 1CDM Cristian Sibiu

Director

CNP

,

cunoscând
c

împreun

prevederile art.
cu

DE AVERE

domiciliul

292 din C'odul

Str.

loc. Sibiu, jud. Sibiu

penal privind

familia" detin urmätoarele:

*1) Prin familie

se

înelege sotul/sotia _i copii aflati

in

avánd functia

falsul in

declaratii,

intretinerea

declar pe proprie

ráspundere

acestora

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOT:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în alte täri.

Adresa sau zona

Târgu Mure_

Anul
dobândiriiSuprafata

Categoria
1

|100 000

2011

mp

Modul de

Cotaparte

dobândire

100%

Mostenire

Titalaru
RUSU

DUMITRU

*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 propri, numele proprietarului (titularul. sotul soia

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.
2. Cládiri

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

Adresa sau zona

CategoriaaondintiSupraata

1

Cota

Modul de

ebancire

TitularuP)

*Categoriile indicate

sunt:

productie.

(1) apartament; (2)

*2) La "Titular" se menioncazä,
copilul), iar în cazul bunurilor în

cas

în cazul bunurilor

de locuit;

(3)

cas

de

vacan;

(4) spaii

comerciale/de

proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia.
numele coproprietarilor.

coproprietate, cota-parte i

I1. Bunuri mobile
1.
care

Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe,

sunt supuse

înmatriculrii,

potrivit legii

Natura

Marca

Autoturism

Skoda

iahturi _i alte

Nr.de bucai Anul de fabricaie
2001

mijloace

de

transport

Modul de dobândire
Cumparare

RUSU DUMITRU 100%

2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecrii de art s_i
numismatic , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare
însumat dep_e_te 5.000 de euro

NOT :
Se vor meniona

toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac

ele se afl

sau nu pe teritoriul

Romaniei la momentul declarrii.

II. Bunuri mobile,
ultimele 12 luni

Natura

bunului

înstrinat

a

Valoarea estimat

Anul dobândirii

Descriere sumar

c ror

valoare

Data
nstr in rü

depä_e_te 3.000 de

euro

Persoana ctre care s-a

înstr inat

2

fiecare, _i bunuri imobile

Forma

înstrinrii

înstr inate

Valoarea

în

IV. Active financiare
1. Conturi i

depozite bancare, fonduri de investiii,

inclusiv cardurile de credit, dac

valoarea însumat

forme echivalente de economisire _i investire,

a tuturor acestora depse_te

5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele atlate in bànci sau instituii

Instituia

care administreaz

s iadresa acesteia

Valuta

Tipul

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar

sau
(1) cot crent sau
(3) foniuri de imvestiii sau echivalente. inclusir fonduri private de pensii sau alte sisteme eu

Categorile

echivalente

financiare din sträintate

indicate

sunt.

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investi ii

directe i împrumuturi acordate, dac

valoarea de pia

însumat a

tuturor

acestora depäse_te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inelusiv investiiile

_i participrile

Emitent titlu/societatea în care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de împrumut

în strintate.

Tipul

Numär de titluri
cota de participare

Valoarea total

la zi

indicate sunt: (1) hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni): (2)
sociale în societi
comerciale: (3) împrumuturi acordate în nume personal.

Categoriile

actiuni sau pri

3. Ate acttve producätoare de venituri nete,
an:

care

fnsumate

depäyesc

echivalentul

a

5.000 de

euro

pe

.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

1. Venituri din salarii

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
generator de venit

încasat

1.1. Titular

RUSU MARIANA
1.2. Sot

ICDM Cristian Sibiu

RUSU DUMITRU

ANSVA Bucuresti

1.3. Copi
2.

Venituri din activiti

34716 lei

Contract managment

Raport de servicIu

29

lei

independente

2.1. Titular
|2.2. Sot/soie

3. Venituri din cedarea folosinei

bunurilor

3.1. Titular
3.2. Sot/soie

4. Venituri din investif
4.1. Titular

4.2. Sot/soie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. So
6. Venituri din activiti

agricole

6.1. Titular

6.2. So/soie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Nume, adresa

7. Venituri din premii i din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Sot/soie

7.3.Copii
5

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual

încasat

8

Venituri din alte surse

8.1. Titular RUSU MARIANA
ULBS Sibiu, Victoriei, nr. 10 |

Profesor universitar

B

8.2. Soysoie

8.3. Copii
Prezenta

declaraie

constituie act

public _i rspund

potrivit legii penale pentru

caracterul incomplet al datelor menionate.
Semn tura

Data completrii

.

o7

2b 22

6

inexactitatea

sau

DECLARAIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,

de

Director

RUSU MARIANA
la

CNP

cunoscând

rspundere:

, având functi

ICDM Cristian Sibiu

, lomiciliul Str

prevederile

1. Asociat sau acionar

art. 292 din Codul

la societäi

penal privind

falsul în

declarai,

declar pe propria

comerciale, compani/societäti naionale, instituii

de eredit, grupuri

de interes economic, precum _i membru în asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale:
Valoarea
-

Unitatea
denumirea i adresa

Calitatea deinutá

totalá a

Nr. de pri
sociale sau

de aciuni

párilor
SOCiale _i sau

a actiunilor
| 1.1...-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societäilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companilor/societäilor nationale, ale instituiilor de credit, ale grupurilor de

interes economic, ale asociafiilor sau fundaiilor ori ale altor organizaii neguvernamentale:
Unitatea

Calitatea deinutä

- denumireai adresa-

Valoarea beneficiilor

2.1..

3. Calitatea de membru în cadrul asociaiilor profesionale si/sausindicale
3.1...

4.Calitatea de membruîn organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,

definute
în cadrul partidelor politice, funcfia deinut i denumirea partiduluipolitic
4.1....

. Contracte, inclusiv cele de asisten

juridic,

aflate in derulare în timpul exercitärii funcilor,

consultan

juridic,

5.1

este acionar majoritar/minoritar

Baefikirul de contradt: numele,

Instupa

i civile, obtinute ori

mandatelor sau demnitäilor publice finantate de la

bugetul de stat, local i din fonduri externe ori încheiate cu societäi
unde statul

consultan

Procecura prin
1

comerciale cu capital de stat sau

Tipul

Data

Durat

Vaku

Ameedeumirea _i adresa

COntractant

care a fost

denumiea _i

naedintat

adresa

contractuli

încheieni

contractuli

contractului

contrachul

total
a

contra

Titular.

chuuu

*******

Soysotie....

**

Rude de gracdul I" ale titularuli

Societäi comerciale/Parsoan izic
autorizat Asociai familiale' Cabincte

individale, cabincte asociate, socictäi
civile profesionale sau societaji civile

profesionaleauäpundeae limitat cae

desta_oar profesia de avocat/ Organizajii

neguvemanmentale/ Fundail AsociaiYP
DPrin rude de gradul I se înelege

prini

pe linie ascendent

_i copii pe linie descendent.

4 Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut

titularul, soful/soia

_i rudele de gradul I obin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar

contractele societjilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreun cu soqul/sotia _i rudele de gradul I
dein mai puin de S% din capitalul social al societätii, indiferent de modul de dobándire a actiunilor.

Prezenta declara ie constituie act public _i r spund
caracterul incomplet al datelor menionate.

Data2Jcomp
.

o

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semnatura

2L

2

