
DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, având func�ia 
reco econapAla Suh7De cerDKGEU de 

CNP domiciliul 

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

*1) Prin familie se întelege so�ul/so�ia �i copii afla�i in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTA: 
Se vor declara inclusiv cle aflatc în alte järi. 

Anul Cota- Modul de 
Adresa sau zona Categoria* dobândirii iriiSuprafa�a parte dobandire tularul2 

parte 

Oc okl-jud icyrk| Lo0 39a_2 MaJfnire oone 

Aoc alas-hhu) Ofotew8 |47 2 maere 22 FNA 

Categorile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apä: (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dac� se afl� în circuitul civil. 
2) La "Titular" se men�tioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numcle proprictarului (titularul, sorul/sotia. copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor. 

2. Clädiri 

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

Anul Cota Modul de Titularul Adresa sau zona Categoria"| dobândiriupraa parte dobândire parte 



Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas� de locuit; (3) cas� de vacan��; (4) spai comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprictarului (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, _alupe, iahturi _i alte mijloace de transport 

care sunt supuse îmmatricul�rii, potrivit legii 

Natur Marca Nr. de bue�1| Anul de fabriea�le Modul de dobândire 

Woo Cumporore 

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

numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a cäror 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. 

Anul dobândirii Valoare estimatl 
Deseriere sumar 

Hy e COZu/ 

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

ultimele 12 luni 

Persoana c�tre care s-a Forma Valoarea Natura bunului 
înstriinat nstráin�ri | înstr�inat 

Data msträin�rii 

e qtul| 
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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 in bänci sau institutii financiare din stráinátate. 

Tipal Valuta Deschis în anu Sold/valoare la zd 

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

(3) fonduri de investi�i sau echivalente, inctusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu echivalente; 
acumulare (se vor declara cele aferente anuhui fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor 

acestora depä_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv investi�ile �i participärile in sträin�tate. 

Emitent tithu/socletatea n care persoana este 
acionar SRu RNOCI 

Numär de titluri/ 
Valoares total a zi 

cota de participare Tipul* neficiar de imprumut 

Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de�inute (titluri de stat. certificate, obliga�iuni); (2) 
actluni sau pårti sociale în soclet��l comerciale; (3) imprumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active produc�toare de venituri nete, care insumate depásesc echivalentul a 5000 e euro pe 
an: 

********** ******'***:'***'**** ***** 

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

V. Datori 
Debite, ipoteci, garantii emise în beneflciul unui tert, bunuri achizi�ionate în sistem leasing �i ate 

asemenea bunuri, dac� valoaren însumat� a tuturor acestora depá_e_te 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valeare 

VI. Cadouri, servici sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia�á, din 
partea unor persoane, organiza�ii, societ��i comerciale, regii autonome, compan/societä�i nationale sau 
institu�i publice române_ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� depäseste 500 de euro* 

Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obieetul 

generator de venit 
Venitul anual 

Cine a realizat venital 
incasat 

1.1. Titular 

1.2. Sot/so�ie 

1.3. Copii 

Se aroepteasd de la deolarare ondourile ql tratatille uauale primite din partea rudelor de aradulIsi al 11 
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VIL Venituri ale declarantului �i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul a fiscal încheiat 
(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�in�tate. 

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
generator de venit 

Cle a reelba venitul 
Sursa venitului: 

mumele, adresa încasat 
|1. Venituri din salarii 

-

1.1. Titular 

1.2. So/so�ie 
ZoeCojhb» vh -A 

|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�i 
4.1. Titular 

4.2. Sot/soie 

|5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soysoie 

6. Venituri din activit��i agricole 

6.1. Titular 

6.2. So/so�ie 

5 



Serviciul prestat/oblectul | enitrl anual 
generator de venit 

Sursa venitului: Cne realizat 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 Semnaur 

2O7. 202 

6 



DECLARA�IE DE INTERESE 

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

CNP , domiciliul 

oscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara�ii, declar pe propria räspundere: 

1. Asociat san actlonar la societä�i comerciale, compani/socletati nationale, imstitatii de credit, grupari 
de interes economic, precum gi membru în asocia�ii, fundatli sau ate organizatii neguvernamentale: 

Valoarea 
Nr. de párti total� a 

Unitatca pártilor 
sociale _i/sau 

a actiunilor 

Calitatea de�inut� sociale sau 
- denumirea _i adresa -

de actiuni 

1.1... 

2 Calitatea de membra în organele de conducere, administrare si contrel ale societitilor camerciale 
ale regilor autonome, ale companilor/societä�ilor nationale, ale institu�illor de credit, ale gruparilor 

de interes economic, ale asocia�iilor sau funda�ilor ori ale altor organiza�i negavernamen 
Unitatea Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor 

-denumirea _i adresa-
2.1.... 

3. Calitatea de membru in eadrul asocia(ilor profesionale sisau sindicale 
3.1.. 

4 Calitatea de membra îm organele de conducere, administrare _i contrel, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, funetin de�inut� �i denumirea partidului palitie 

4.1.... 

S.Contracte, inclusiv cele de aslstena juridicl, consultant juridicl, consultantd gl clyile, obtnute or tput oerotlrl nle ndetel 
ulon 

5.1 Beneficianul de contract mmek, 
prenumeledenumirea �i acresa 

Insttuta 
contractant�� 

Procedura pm Tipul Data Durata Valoe 
care a fost Contractuhi încheieri ontractuhi 



denumirea_i încredintat contractului 

adresa contractul 
contra 

Ctuli 

Titukar.... 

Soysotie. 

Rude de grachill"ae tithularnuhi 
*********** 

Societai comerciale' Peasoan� fizic� 
atrizat Asociati familiale/Cabincte 
individale, cbinde asociate, socicti 
civie proksionale sau socictäi civile 

profesionale auräpundere limitatä care 

destgoar� profesiade avocat/ Organiza�i 

eguvemamentale/ Funda�i Asociajir" 

Prin rude de gradul Ise întelege pärin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 

Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularn 

soful/ so�ia _i rudele de gradulI obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contracte 

societ��ilor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu soful/so�ia _i rudele de gradul I de�in 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 räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea s 

caracterul incomplet al datelor menfionate. 

Semnathra Data complet�rii 

207.2022 


