
Spitalul Ju r- a-
c'vrontd ittean de Urgent&

cM oocosani

cuiVoscand prcvederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pc proprie raspundere 
ea impreuna cu familia1’ defin urmatoarele:

*1) Prin familie se infelege soful/sofia §i copiii aflafi in intrefinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* An ul
dobandirii Suprafafa

5 W 0  >l ~̂ ( m

15cm
4<qog\jX

Modul de 
do bandit Titularul0
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Calegoriiie indicate kunt: (l)'agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu d<? apa; (5) alte categorii de terenuri
exlravilane. daca se afla in circuitiil civil.

*2) La " 1'ilular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, nuniele proprietarului (titularuK soful/sofia. copilul). 
iar in cazul bunurilor in eoproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

NOT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria5

nr
Anul

dobandirii

A) 05
3P\ l

Suprafafa

S? u
Cota-
parte

ifila
4 t

Modul de 
dobandire Titular ul2)M il

m tm m
m_

_ f e M c |V v |
miMim
- L jy/rti
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacant; (4) spa|ii comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so^ul/sofia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprictate, 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 inmatricularii, potrivit legii

Nat ura Marca Nr. de bucati Anul de fabricafie Modul de dobandirc ̂ . r .

lA ■yUnvv(/v V VA/ U VLA_—

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colecpi de arta >d 
numismalica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoaie 
lnsumata depa:;e. t̂e 5.000 de euro

N 0  T A :
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se alia sau nu pe leritoriui Romanic! 

la moii'.entul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

----- .

—

—

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e$te 3.000 de euro fiecare, $i bunuri imobilc Tnstrainate in 
ultimele 12 luui

Nati a bunului 
instpainatf

Data
Tnstrainarii.

Persoana cat re care s-a 
lustra mat

Forma
rv qistrainarii Valoarea

2§ab24|4 Luca l/(ad
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IV. Active f inaneiare

1. Con tm i  .̂i clepozite bancare,  f'onduri tie invcstitii. lorme echivalente cle economisire si investire 
i n cl us i v cardurile  de credit, daca valoarea insiimata a tu tu ro r  acestora depascste 5.000 de euro

N O T A :
Sc vordeclara inclusiv cele aflate in band sau institupi linanciarc din slrainalale.

lnstitutia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Dcschis in an u 1 Sold/valoare la zi

C 3) w i a <oco vm a'

(3 ] v m oLvsct 59 3 mi/p Z > Xc
(3 / w u i' .to <So e / i M i . 2

111____ v m ( Q> d( 12
j ___L_______________________

—
.

::Cateponilc indicate sunt (l ) cant c urea/ sau echi\itlenic tinc/nsiv card);4 (2/ dcpoul bancor sau
echivalente: (3 )  fonditri de investi(ii sau echivalente. inclusiv fonduri p riva te  de pen sii sau ahe sisteme lh
al liinulare tse vnr declara  cele a jerente aniilui fisca l anteriort

2. IM.isamente. invest Î ii di recle si im prum ulu r i  acordate , daca valoarea de piata iiisiiiiiata a lu luror  
accstoi a depa>>e.slc 5.000.de euro

\  0 I A :
Sc \ or declara inclusiv invcstitiil-c A panicipariIc in strainatatc.

limitent titIu/societatea ?n care persoana este 
actionar  sau asociat/beneficiar  de imprumut

1 i p u I
Nuimir  de titluri/ 

cola de part icipat e
Valoarea lotaln la zi

—

V / / c  porii/e indicate sunt, t h  hart it de valaare definule tn ilu ri de sun. certificate, oh lii'a fin n ij: i2 /  
ae'inni sau jx ir f i  socia le  in soc ie ta lI com ercia le : (3 ) im priunuluri acordate in mime personal.



a n :
3. Alte active p r o d u c a t o a r e  tie ven i tur i  nete, ca re  ins inua te  t lepasesc echivalentul  a 5.000 tie euro  pe

NOTA:
Sc v or dec I am inclusiv cele aflate in strainalate.

\  . Datorii
Debite, ipoteei, garant i i  einise in beneficiuI unui terf, b u n m i  acliizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri ,  tinea valoarea insumata  a tu tn ror  aceslora tlepaseste 5.000 de euro

NOTA:
Sc vor declara inclusiv pasivele tinanciare acumulatc in strainaialc.

Creditor Contraetaf in anul Sea dent la Vnlon re
1

<29 000

d.o lx dole U ^0 vent'
*---- -

Cr~ 1

----

VI. Cadouri,  servicii san avantaje  primite gratuit  sau subvent ionate  fata de vnloarea de (data, <(in 
ji.trtea imor personae, organi /a t i i ,  societati comerciale. regii autonome,  eompnnii/societali  nationale san 
inslilutii pnhlice romancst i  sau straine,  inclusis burse, credilc, garant ii ,  decontar i  de clieltuicli. allele decat 
cele ale angajatorului ,  a ca ro r  valoarc indi\ itluala tlepaseste 500 tie euro*

Cine a realizat venitul Sursa veilitului: 
uumele, atl resa

Ser\ icinl prestat/Obiect  u 1 
genera tor  de venit

\  enituI annul
incasnt

1. 1. '1 itular ------

1
1.2. Sol s o t i c __

----- -—

L.TCopii ------ .

—
.

A S T  excepleazd de la dec la ra re  cado iirile  s i lraia(ii/e nzna/e prim ile  din parlea  rude/or de pradul  /  si a l I l-lea.

-I



VIL Veilitiiri ale cleclarantului $i ale membrilor sai de 1’amilie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit arl. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ullerioarc)

NOTA:
Sc vor declare inclusiv veniturile provenite din strainatate.



Cine a realizat vcnitul Sursa venitului: 
Nil me, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

. V enituri d in  p r e m ii .si d in  jo c u r i  de no ro c

7.1. Titular *----- -
----- -

7.2. S o l / s o p e ------
------

7.3. Copii ----
—

8. V enituri d in  a  lie  sarse

8.1. Titular ----- !

—
8.2. Soi/sope ------

------

8.3. Copii ---- ii
I

iVezeuta dcelarafie consti tute act public si r aspund potrivit  Icgii pcnalc pentru inexact itatca sau 
earacter:;! incomplet al datelor  menfionate.

Data eompletnr ii

0 S . e 6  r Mis
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DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnata, 

_FLOREA LUCIA-

STELA_______________________________________

______ , având funcţia  

de 

_medic anatomo-patolog sef 

_______________________________ la 

_Spitalul Judetean de Urgenta ‚Mavromati ‚ Botosani 

_____________________________________________ , 

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) 

BT. 1 2007 5000m2 1/1 
 Imprumut 

bancar  

Florea Lucia-

Stela 

Bt.  3 2012 2500 m2 1/1 

Contract 

vinzare-

cumparare 

Florea Lucia-

Stela 

    * 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) 

IS.  
     1 2005 65 m2 1/1 

Imprumut 

bancar  

Florea Lucia-

Stela 

BT. 
3      2012  58 m2 1/1 

Contract 

vinzare-

Florea Lucia-

Stela  
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cumparare  

       

       

    * 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  
Skoda „Fabia”, subtip 

„Confort „ 
1 2001 Cumparare second hand 

     

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 

Nu detin in proprietate    

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

ultimele 12 luni 

 

Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

înstrăinării 

Persoana către care s-a 

înstrăinat 

Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

NU      

     

 

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 
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Asigurari si Pensii  3 roni  2010 15.600 

Pensii  3 roni   2016 9.100 

 Banca  3   roni    2015 1.852,34 

*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 

 Nu     

*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: 

……………nu  

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 

Nu     

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    

Nu     

1.2. Soţ/soţie    
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nu    

1.3. Copii    

nu    

 

*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      

Florea Lucia-Stela SJU”Mavromati” Bt Servicii medicale       153484 

1.2. Soţ/soţie    

 Nu     

1.3. Copii    

  Nu     

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular    

Florea Lucia -Stela  

Program National screening 

cancer col uterin / SJU 

„Mavromati” Bt  

 

 

Asociatia „ Dr. Micu Vasile „ 

,str. Albinet 12 , Punct lucru 

Bucium , Is. 

 

Servicii medicale  

 

Servicii medicale  

23.280 

 

90.000 

2.2. Soţ/soţie    

 NU     

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular    

 NU     

3.2. Soţ/soţie    

 NU     

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular    

Florea Lucia-Stela  Banca   Cistig rezultat din transfer 1.852, 34 
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titluri de participare 

detinute in portofoliu de 

persoana fizica 

4.2. Soţ/soţie    

 Nu     

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular    

 Nu     

5.2. Soţ/soţie    

 Nu     

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular    

 Nu     

6.2. Soţ/soţie    

  Nu     

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    

  Nu     

7.2. Soţ/soţie    

  Nu     

7.3. Copii    

  Nu     

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular    

       Nu     

8.2. Soţ/soţie    

      Nu     

8.3. Copii    

      Nu     

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării 

09.06.2017 
Semnătura 

                    Florea V. Lucia 

………………………… ………………………… 

 



DECLARATIE DE AVERE
9

Subsemoattfl/Subsemnata, 
de S S S & W L -

d r ,  f f o  r m  V > . L u . . ( H k ~ s 4 e X a , ____  , avand functia
timed, i_____ ’ ,

domiciliul f t f .

cuno&and prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1* detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege 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.

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

}2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iiu 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.

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

m i gf
cujtkr §2 f\ JIOV/I

.---
— i' ■

—

— -

'

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.

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

2



I -

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 institutii financiare din strainatate.

l u s t s  t u t i a  c a r e  a d m i n i s t r e a z a

T i p u l *
• • - • „ '  -  • ■ - . •• i v ;

V a l u t a D e s c h i s  i n  a n u l • ;  S o l d / v a l o & r e  l a  z i

&Mi(UiTta cftgslwwuk. JO Hr , | 2 -  T O t U . "

U A/ %iTfifn’ 4 Peti&C
f

o ) moriL JfilO 510o/l, 2>9~(VIU'
U  *

y  _ _

,—

—

*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.

------ s

■—

—

— -

"—

*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.
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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.

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 
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals! depaseste 500 de euro*

1.1. Titular ________ _

1.2. Sot/sotie —

1.3. Copii —

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

4



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal mcheiat 
(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.

. • :V 'V , A ' -s'**- J .a ̂  .» •• £
Ginc a realfaat venial ,

1. Venituri din sa larii 
1.1. Titular

Sursa venitulm: . 
i— numeie, adresa -/•

■SC ':er-S

S e r ^ d d ^ M t o k c t u I  
-----ganeralor de y ^ l t  ¥

:'i>v ’ ■

se fY tcft m d i M l  AP

------^

a
 

i
 

1
,1

 
^

1.2. Sot/sotie

Copii

I  ̂ Tr ;T:; ---- , I ,  B i  m  w m  m  ■ m ■■■' rr---:y, . ...■  'v

|4 \  Titular -_____,
p...............,—____ ____■■■■- r- • •- •- * • • ■ ■ ' S -■*-

|4.2. Sot/sotie

j5.1. Titular .—-—
---- *—-— ------------ -------  • ■ ■ ■ ___

5.2. Sot/sotie

’— —— ---------------- --------
:>*■ ' • : *\  ̂ • •*

1 - _______ -__-
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

_________ ______ -____—  '
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Cine a realizat venitui Snrsa venitului: 
Nome, adresa

Seniciul prestat/obiectul 
generator de vemt

Venitui anual 1 
Tncasat

7. Venituridinpremiisidin jocuridenoroc
7.1. Titular _______ _

7.2. Sot/sotie --------- -

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completarii

O
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Sp ita lu l Ju de tean  da  Urgent^ I 
„M a v ro m a t i"  B o to sa n i }

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavroi{iati\fr$rft^(fq£lrj p  ;

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

___ ;emn^t^/Subseran^tar _________________
la .....QL'^declar pe propria raspundere ca Tmpreuna cu familia1
Subsem 7aVand functia de

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

£ w y  se w  m*- M  ^ s o  osv\l  
J j j j X l  3 ^ 0 ^  Y*) ^ g o m v t  -Floc^a

m $ m \ v d b c m r j{ Q

lua)

*) 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 Tn alte tari.

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

oti)05 (o3 tft ^ AoflflHU Tfoli'fij l/>Uk
Modul de dobandire Titularul2)

cg.oî  &ô rad~v.-e, I/. luQ
*) Categoriile irMdicate sunt: (1) apartament; (2) casa delocuit; (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 fabricatie Modul de dobandirej . , . J  f)
iS £ earn pdf cue seecra: \\

— ____v\ 1 Y rJ ^  /
-—

m L

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 Tn proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la

momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimate



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

IV. Active financiare
I.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 Tn anul Sold/Valoarea la zi

VOVML 55‘.ft5‘3 ,|2 -
U U hM m n im M  1 't s ? rvaC JZMJ0 5~,CO\ .bT

*) 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 participarile Tn strainatate.

Emitentul titlului/Sodetatea Tn 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 in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in 
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 individuals depaseste 1.000 de euro.*)



Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele si adresa 
______________________________

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie -------

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 Tncheiat 
(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.



5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole

6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

7. Venituri din premii si jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

1) Prin familie se Intelege sotul/sotia si copiii aflati In Tntretinerea acestora.
2) La "titular" se mentioneaza, Tn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), bunurilor 
?n 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



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnat^ . Ă/ . ' . . . . (L.. \A... I i i ..Ă ^ n d *  funcţia

<
'9' 
iCNR domiciliul

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

împreună cu familia1) deţin următoarele:

I.Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

1- [b-t.
Anul Modul de 

dobândire. Titularul2’Categoria* dobândirii Suprafaţa Cota-parte

â w.c4 &80T 5ocft%x îwţiimiĂf Tio tecţ UoVSteĈ
J.- Vţ, A,Vvtx\Aicvţ\ &)(& Ji Wj<uv -f/l Tlc\rea IuwV̂ W<l

Categoriife 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

L* loiA

Categoria* Anul 
dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândir Titularul2’
u w u ..u .i,. ; aoDanaire

4(1 imţW\\UA 3r\om

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

OM-lotMY&NV X f\ M i o \  c m p c ţ i m

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.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
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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

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 m Sold/valoare la zi

foT^) " v m  •roo m l
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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

împrumut

* 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.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Tipul’ Nr. de titluri / Cota de 
participare Valoarea totală la zi

VLCadouri, 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 ve™tului: numele- Servlciul prestat/Obiectul Venitu] anua| încasat
adresa generator de venit

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 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.

. . .  ... Sursa venitului: numele, Serviciul prestat/Obiectul _.. .Cine a realizat venitul , . . .. Venitul anual încasatadresa generator de venit
1. Venituri din salarii  ̂ p

i-i- , t)v - safviat wsuLTcti 4 M rouv kiur
1.2. Soţ/soţie ----- ----- - —-----

1.3. Copii -----—■ ------  -----

2>i © « o  bruC C

hh°l T5 U u f

3.2. Soţ/soţie ------ --------. ------

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular ______ — ---- - -----

4.2. Soţ/soţie -----— - ~ ----

5. Venituri din pensii —-------  --------  -------
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole .----------  -------  --------
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc -----------— -----—
7.1. Titular

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 4

2.2. Spţ/stffie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilorê /\ 

3.1. Titular „----- ^

■ svnM. Huiub/uT sefri,ul „ ' Dordvvoc 1 „

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 ..JLSI..J&M5’ Semnătura
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