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DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, 

_SULEAP 

ELENA_______________________________________

______ , având funcţia  

de 

___ASISTENT 

SEF____________________________

_ la 

_SPITAL MAVROMATI-PEDIATRIE 

I_____________________________________________ , 

CNP  ___________________ , domiciliul _BOTOSANI ___________________________ 

________________________________________________________________________________________ , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere  

că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

..................................... 

    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

 

I. Bunuri imobile  

 

1. Terenuri 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul1) 

 5 2006 3100MP  MOSTENIRE 
SULEAP 

ELENA 

       

       

       

     

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

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

 

2. Clădiri 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2) 

 
1 1991 67 MP  CUMPARARE 

SULEAP 

MIRCEA SI 
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ELENA 

 
1 2006 24 MP  MOSTENIRE 

SULEAP 

ELENA 

       

       

    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

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

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

AUTOTURISM V. GOLF 4 1 2001 CUMPARARE 

     

     

     

     

     

 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

   

   

   

   

   

 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni 
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Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

înstrăinării 

Persoana către care s-a 

înstrăinat 

Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

     

     

 

IV. Active financiare 

 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

 

Instituţia care administrează 

 şi adresa acesteia 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

     

     

     

     

     

     

     

 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente;   (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/  

cota de participare 
Valoarea totală la zi 
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

 

 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    

 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1.1. Titular    

    

1.2. Soţ/soţie    

    

1.3. Copii    
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 

 

 

 

 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular    

SULEAP ELENA SPITAL MAVROMATI SALARIU 33785 

1.2. Soţ/soţie    

    

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular    

    

2.2. Soţ/soţie    

    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular    

    

3.2. Soţ/soţie    

    

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular    

    

4.2. Soţ/soţie    

    

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular    

SULEAP ELENA CASA JUD. PENSII PENSIE 11700 

5.2. Soţ/soţie    
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SULEAP MIRCEA CASA JUD. PENSII PENSIE 12000 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular    

    

6.2. Soţ/soţie    

    

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular    

    

7.2. Soţ/soţie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular    

    

8.2. Soţ/soţie    

    

8.3. Copii    

    

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

  

08.06.2017 ………………………… 

 



DECLARATIE DE AVERE
9

Subsemnatul/Subsemnata, _____________________ _ , avand functia
de A $iZ>T& JT Q P r  la 5 fiT * L  ^  4  P r P A  N HWP&M/t-n ’ ^

CNP , domiciliul /hoJV-jAM/------------7-----------------------------------------------------1--------- —— 
' ~~ ” > 
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propric raspundere
ca impreuna cu familia1* detin urmatoarele:

*1) Prin familie se Intel ege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

: .  ■ > •  ”  : • ;; %,  - - 
Adresa sau zona Categoria* Anul

dobandirii Suprafata
. • - . X . . . , . ' _______ .  . .

Cota-
parte

Modulde
dobandire Titularul1*

■ 4 l o < p f S& Y . Hmi reN, 'e £

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuital civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sail zona Categoria* A n d
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modulde
dobandire Titularul31

4 j j q z Gfrt1' CuHPAWPt'
z Zoc4 $<D MvZTSNifcP e t  di/L

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca
"" '• ■■ - -J."'
Nr. de bucati Anul de fabricatie Modul de dobandire* V - • .1 - .,v.

AilTVW & l'sM & ecF V l o o  J (j j  P

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

III. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
jiiistramarii

Persoana catre care s-a 
in stra in a t........

Forma
instrainarii

■
Valoarea

2



IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul*. * Valuta. Deschis in anul Sold/valoare la zi

z /

/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
action a r sau asociatfbeneficfar de imprumujt Tipul*• • # •••./ *•'- '

Numar de titluri/ 
cota de participare Valoarea totala la zi

.---------------- ___— —-

S’
X

/

/

_________ L
/

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3



3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

r" / ...w -v.̂  ,t. ... 1 1
Contractat in anul Scadent la Valoare

/

/

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institute publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

Cine a realizat venitul num eletadresa
Serviciul prestat/ObiectuI 

generator devenit 1 VCt S Ui,<
1.1. Titular ---- --- -— ---- --------------

/

1.2. Sot/sotie
9 9 /

/
1.3. Copii /

/

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea mdelor de gradul I si al 11-lea

4



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul V* -
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular & > im  P u d  A U ^ A o M r r S /H J -fL ii P > o o Z Z

S u L f f h P  r i f u k
V

1.2. Sot/sotie

- _ , , , . . .  .  ,
/ 5 aU M h 5  0  OO

1.3. Copii —

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie i

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitiiy
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie
9 9

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie
9 9

S ilU F A P  MCrt)>A l u t i  PcuSf'f ) Z  • e c c  Acn
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular ---- -----------------------------------------------------------------------------

7.2. Sot/sotie
/

7.3. Copii /
____________ Z— — —  - — —  —  y

8. Venituri din alte surse /
8.1. Titular

/
8.2. Sot/sotie /

/
8.3. Copii /

/
Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura
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gaggaSiM___ S pita iu t Judetean de U rgen t^
Spitalul Judetean de Urgenta „Mtivromdtiy Botosfrtih osar.i

N R A r r ^ r .u rn* .....an  ...C...
DECLARATIE DE AVERE

a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie,de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

Subsemnatul/Subsemnata ....................avand functia de ....
I a SPaÎ X. decla r pe propria raspundere ca impreuna cu familia1) detin

urmatoarele active si datorii:
I. Bunuri imobile 
1. Terenuri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.

Adresa Categoria*) Anul dobandirii Suprafata Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobandire Titularul

b & fC S T f' ( lo o  f - p a y . W / f

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, daca sunt Tn circuitul civil.

2. Cladiri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa Categoria*) Anul dobandirii Suprafata Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobandire Titularul2)

/3 < p m i W  4 ( H Z a  4
- -  a  y ,  „

CM M P

A M e n r  k r t> y M <1>\ 7W  (U fA i 1

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii.

Natura Marca Numar de bucati Anul de fabricate Modul de dobandire

t o  o  /

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national ori universal sau altele 
asemenea, a caror valoare Tnsumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la

momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata



III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile Tnstrainate 
in ultimele 12 luni

Natura bunului Tnstrainat Data Tnstrainarii Persoana catre care s-a Tnstrainat Forma Tnstrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1-Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
daca valoarea Tnsumata a acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn band sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza si adresa acesteia Tipul*) Valuta Deschis in anul Sold/Valoarea la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) 

fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, investitii directe si Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piata Tnsumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participant Tn strainatate.

Emitentul titlului/Societatea in care persoana este totala la zi actionar sau 
asociat/beneficiar de Tmprumut Tipul*) Numar de titluri/ cota de 

participare Valoarea

*) Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti

sociale Tn societati comerciale; (3) Tmprumuturi acordate Tn nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn strainatate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise Tn beneficiul unui tert, bunuri achizitionate Tn 
sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea Tnsumata a tuturor acestora depaseste 5.000 
de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate Tn strainatate.

Creditor Contractat Tn anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fata de valoarea de piata din partea unei 
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii 
publice romanesti ori straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau altele 
asemenea, a caror valoare individual^ depaseste 1.000 de euro.*)



Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele si adresa Serviciul prestat/Obiectul generator de venit Venitul anual incasat

I I Tin,lar 6  c / 4 < P ( P  l ~L
7

l.2.Sot/so!ie 5  ( J C B /H ’  r f / ' / L t e d - 5  W o

1.3. Copii -

*) Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.



2) La "titular" se mentioneaza, Tn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), bunurilor 
Tn coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
Semnatura



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul .....$ £ £ ..̂ 7 .............având funcţia de . ? . / . . . . . % ZZ4tZ... la

.... f.£ £ A .[ £ .£ .L  CNP domiciliul ................................... ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii declar pe propria răspundere că 

împreună cu familia1) deţin următoarele:
"fr”™**----  — —

1. Bunuri imobile | Spitalul Judeţean de Urgentă I
- _ „Mavromau" Botoşani I

i'? T Ă nun . N T a ^ L e s . R E  j
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona j Categoria’ dobândirii Suprafaţa Cota-parte dobândire Titularul25

4 i f i o f  io'$o9 —  M r M ' / t f  eiFW L
x ţ£ \

i............. .......... j.... .......I______ JL___ !____ _.... L............_ ..J_____ _______ j
Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* dobândirii Suprafaţa Cota-parte dobândire ' Titularul25

Z r  S J i e f  SZfftty.

i . .iz ;i  r;~i;.... ; _ .zi---- -:nj
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.
’)Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2)La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II.Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

jj_____..._)_._______.L ............L... ... ... „j....... ... ZlJ
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 
5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării.

Anul dobândirii Valoarea estimatăDescriere sumară

Spitalul Judeţean de Urgentă
„Mavromati" Botoşani
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III.Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni

Natura bunului Data înstrăinării Persoana către care s- Forma înstrăinării Valoarea
înstrăinat a înstrăinat

j \____  ___  __ l  ___  „ _____ _ _ _ ....... ........... ....  I
IV.Active financiare
1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de
credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în 
anul Sold/valoare la zi

Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro 1
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana M . .... . . _ ,
este acţionar sau asociat/beneficiar de Tipul* r‘ e  ̂ 0 a 6 Valoarea totală la zi

împrumut j i P P

i[ .... ............ ” ..........*"*• ...... .. ....* ......... .......  j .........
* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni 
sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3.Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V.Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Contractat în anul Scadent la Valoare

Vl.Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 
angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

. . . . . .  : Sursa venitului: numele, Serviciul prestat/Obiectul __!flli , mi,iCine a realizat vemtu , K. , .. Venitul anual încasatadresa generator de venit
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

Creditor

h a l
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*■ Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
» VlI.Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

r . . . .  .. .  Sursa vemtu lui: nume e, Serviciul prestat/Obiectul .. .. . .»Cine a realizat venitul , ' K. , ' Venitul anual încasatadresa generator de venit
1. Venituri din salarii
1.1. Titular i»

‘Syip-îty  ti-th/if ieh fi M  fiĂMMi' ll Y TZŞ
1.2. Soţ/soţie v

Ş u t f r l i 0 ty fa c â P  O i'îA - ' f u i -  /cyirU )
11.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titularo r~
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

l : ... ...
5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
j

' 7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie
î!............ ................. ..  _.....I __
7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii. :: ......x ,...........  x.- ...: .. : : ....î
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate.

Data completării .<P..vC.. Semnătura
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