
^  P'taMa v r a tf^B o l^a  n i

iR E - I E p îB E
A dOin t r

]MR. ZK-7..-L ..AN .

D E C L A R A Ţ IE  D E  A V E R E

I I !
Subsemnatul/Subsemnata, P N C/ (/L.&4~N U , _  , , având funcţia
de aii l-ferit mdk a/ mfJoMÎtf la HIW KÎ& $muoGl(J {/ fifofecTVA* ! ,

, domiciliul LjQQr (păŢOS HJ/
- ,

cunoscând prevederile art» 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1, terenuri
NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

■ 1
j Adresa sau zona

r ' ■ ’.."I""ll"‘"
Categoria* ■ Anul 

dobândirii Suprafaţa
-  . . . .

Cota-
parte

Modul de 
dobândire Titularul!1'*

L Âpf2> j t U <0 Mteriurc o'0u ieH iO 1
P-77/V fUF.lAf

!
L .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _  . . .  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ......

3 o(p4 b ĥ OoiMb 0 iMjQţ'ktther
*'. i .............. .

XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

■nabrie ru: U<Jr
■ct«-. vin ne. oara se ari? în niroiritul Civil.

col; (2) foi f  -1 \\'JJi ’ riiuu u.C ixpai vlitw iu -li'e tJfdflV-

) Li: fi,.mar' se menţionează, în a-raai bunurilor proprii, nvrneie proprieinruvii (rltidvd, soţUlĂOţ.*3, copilul P 
î. cciii! tnr.ui.lOi a. improprietate, oota-pario şi numele coproprietari ¡or.

N C i'
ara inclusiv ccie aliate in Vite ţVi.

1



Categoriile indicate sunt; (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) caca de vacanţă; (4) spaţii comarci&Ic/iL 
pioduclic.

*2) La "T.îu’ar" sa menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sotia, copilul), 
i :'r  în căzu! bunurilor în coproprietate, cota parte şi numele coproprietarilor.

«.i. t> a n un  mobile
i. /vn.wehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe; iahturi şi alto mijloace de trans; 

u .j ;: sl. t ¿apuse înmatriculării, potrivii legii

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

\ j s u  M % f 1 M o  0

......  —
' .

_____  - . ...

s«*>. von«* de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă ş: cit cult, col .‘H de nrC 
isuianeii, abjecte care tac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, 7i.b

¿¿piteşte 5.CG!; de euro

u <;is.;nlior»i ¡itata bunurile alteţe în nmnn.»ini«» itvjjţVrţţii •l-v;;'* d e  ie  atîe
i il*L' L_ I iiSI Ü Li L.

Descriere sumară Ar.uî dobândiţii Valoarea estimată

----------------- 7
/

//
/

/  _

iii. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şl bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinai .

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

FormaA , W ̂  4/ 6 fl .mstramaru Valoarea

— ...- .: 7 s
/ ...... _ .

' " ™ '■ ’ 1 ■ !
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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 VOi' declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.3

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

. z
/

- - //

/
!
i
1
i

I
*■

roriiis irMic->!<> sunt; (! )  corii curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit bancar ¿o1' 
f j )  /bucuri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau afie sistat ni 

c (:: vor deda, a cele afet cate anului fiscal anterior).

:s.«cr»ie( c.westiţii directe şi ?n»pnîm>*turl acordate, daca valoare** d" p’sţă ?ns*t»nr*.fă c te tu r-”"

: ,rcr declara indu: investiţiile şi participările Iii Sti a.li.tiato.

! r.uHKen* t«.tîu/soci etatea în care persoana este 
! . ecţî^sÂf &ra asqciaüneneiiçîar de împrumut Tipsti* Număr de 

cota de participare Valoarea totală la al

------------ -----------  /  _
! ------

1 . - /

u  . . /  . .......
/

(
.......  ..... . ............ Jrii

*Categoriile indicate sunt: (!) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



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 beneficiu! unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi altc- 

asemenea 'bunuri, dacă valoarea însum ată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 î!e Sîiro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

| Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

A p M <kp<Hh lOO, OO0 (01
. . .

i:
i

. .. _

r
!............. .......................... ..  .... ... .

Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
r.rtr: vrcer persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, t&iup&nb/sccietăfi naţionale sau

purbee ro;r.âî».est; *-%u »trăine, inclusiv burse, credite, garanţii, decont?."! de cheliriieL, altoie ue.-.-'T 
m  ~ a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

5I

Cine a realizat venitul

i , *. Titular

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

I

Venitul anual 
încasat

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al lî-ka
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VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit a r i  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

./. Venituri din salarii
1.1. Titular ij

i otitillL& M U - S-lUtMr foOTDŞfol! ca! i Æ  f io le i
1.2. SovsiXrë’.. - - ’’ - ¿ ...- ..

V 7 !________________  i___ _ . _
(Oñ ü u l z m u  a-iifï k m MJ, tvwaqea/âtiàYf J-frffîô/ei
1.3. Copii (/
é>NmUEMU 1 a lo c^ ’e « Çd(o/d
2. Venituri din activităţi independente *
2.1. Titular

22. Scţ/şuţic
0

[3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
LI. Titular >• ..

3,2. Sot/'soţie :________ . _ _
_____ / ______________ i

\4. Venituri din investiţii
•4.1. Titilar .

4.2. Soţ/soţie ' ...... -...

/ !
J. Venituri din pensii
5.1. Titular

.

|5.¿. Soi/SOtifi I / ..............* ■

i /i ....._____ ___ __ 1 _______________________ Í__  _ . . .. ........
¡6. Venituri din activităţi agricole J

Tui:!ar . / ........... __

~...... ...........
i1 _» _ _ _ -j
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Cine a realizat venitul 1 Sursa venitului: Ţserviciul p m to tfo b tec tirp Menitulanual
Nume, adresa ' generator de venit 1 încasat

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

7.2. Soţ/soţie /
nn

....................
-  ,

/
7.3. Copii /

! 8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

... i
¡8.2. Soî/soiie? - - - ' i

8.3. Copii j

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
incomplet al datelor menţionate.

Date completării Semnătura
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Spitalul Judeţean de tirgei 
fjMevi'gnnat!" Botoşani

I N T R A R E - I E S 1 R E  

i .2. / jţjN ú !p.aMí-
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, $  M & lj L & f ib l 0  -p & fd C J /h  , având funcţia
de Q Jx iî$ J lu t W td î c a i  ,a M ă kiiL u JL  d l  h i& h a itjz  ? o M ş$ C &  b j  ft'iJ & ilÎh J j
CNP , domiciliul
J fa > ' j f K c L A o k ţ m l _________________________________
cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ca 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 Cote

j a r t e
Modul de î , ,«  
dobândire 1 Ttt"h r "1‘

L d l  h o 0

u k k u l ü tW

c
o

f

¿ M l b h z w tu p 0

. _______
----1

*  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.

1



* 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

JW +O 'fvLfl'^ v W  P H s u r 4  JL q o Q

- 4

i

1______  __

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

—

----- -

------

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

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

____ _

2



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

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: ( l)  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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titiu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asodat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

----- -

-------

-— *

------ '

*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



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

I M oco  r

------

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numel adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular ----- --

1.2, Soţ/soţie —

1.3. Copii
-

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

4



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 Codai fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: t  Serviciul prestat/Obiectu!
numele, adresa enerator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular A oI oAáÍ

J
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii €ÑéU£¡hlÉ SM/Ñ4- t ó c a l e
/

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 — !

1
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 ____ ____ L .  _  4

5



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 ----- -

5. Venituri din alte surse
8.1. Titular ------ -

8.2. Soţ/soţie —

8.3. Copii --------

1_________ i____
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura



f

Spitalul Judetean de Urgent^ 
„M a v ro m a ti"  Borosani

<NR...

,,A R E -.IE S IfiE
& ... I L na

DECLARATIE DE AVERE

\  \

Subsemnatul/Subsemnata, , r n k M E M l l l , , avandfunctia
de r  UM' 1 ■ la W i u I (A  c& / /v g jtc iW '^  ,

CNP _
c 6

, domiciliul
h & t& L a s g j '

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca Tmpreuna cu familia1' detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege soful/sofia §i 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 Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

L h q 0 W&JXvlhl (P k tA /jU a iu c -

3 0(!i> 0 (OucAi £ea w
(yfTii /QeMsr /

* 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), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

1 l  M  titl V ^butiah-aM U tttw JU auu ft-'(Oi^cfjuI/aLU/ (?~/h
o l P i / Z £dULjs

I
jO O utu/Jfyaiu/

—
V 1

—

%  

H

1



r

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

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in 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 inmatricularii, potrivit legii

Natura
~ ' J . -------“-------''

Marca Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire

A - Q U lu J fo C iA A t

— -— /

'----------------

^________ -

—--------- -

— --------- >

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta §i 
numismatics, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
tnsumata depa§e§te 5.000 de euro

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

la momentul declararii.

Descriere sumara
T

- Anul dobandirii Valoarea estimate

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa$e$te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate Tn 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

2



IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

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

Institutia care administreaza 
§i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare 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 (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depa§e$te 5.000 de euro

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

Emitent titiu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

-----------------

—

—---------- —

----------------

------------------ -

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

3



3. Alte active producatoare de venituri nete, care insinuate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro

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

—■— ■ ........... . .........—r?---- ..........
* Creditor

--- ------ —---- ------ :-------
Contractat in anul Scadent la Valoare

/) b A p t # ^ C , C C O ^ £ ' )

----------------->

------------ —

r----------'

______ —

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societaji nationale sau 
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depa§e§te 500 de euro*

Cine a reallzat venitul Sursa venitului: 
numele, 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 §i tratatiile uzuale primite din partea rndelor de gradul I $i al JJ-lea
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VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

ty x H o x c T$>
1.2. Sot/sotie

C -J iif-jQ & J j A C /  S, f l  A o J a J u T ^ 4 3 .0 0 / )
1.3. Copii

O U ctU U E h lU  S M h u ^ ir c C X u ?
2. Venituri din activitati independente f
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie
------

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din invested
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

— -------—
6.2. Sot/sotie

—-------- -
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

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/sotie

8.3. Copii
--------— "

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

Data completarii Semnatura



DECLARAJIE DE AVERE

Spita lu l Judetean de Urgent^ 
,,M avrom ati" Botosani

d E S I

Sttfesemn^ul/Suhsemnata, , __  , avand funcpa
de a tiA  t u a _  ia ,k>AJiW//A dh  A ir& n u J e .

CNP _ _ _ ^ _______________  , domiciliul , 4e& K tU eS
H it of, fh d td o tA jJ  ________________ ________________________________________________  ;

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia'* defin urmatoarele:

1) Prin familie se in|elege so{ul/so{ia §i copiii aflap in intrepnerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Tei enuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte |ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

* 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 menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

f i

i <MU(t3(U\hlL
1 r
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanja; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

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

Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricape Modul de dobandire

w  p w t l / T O (M  litf3 (  C uxA lL/

2. Bunuri sub forma de metale prepoase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecpi de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depa§e§te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menpona 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 depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

2



IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institupi financiare din strainatate.

Institujia care administreaza 
$i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

l lei Qsdd -rtfonr
sc Id <£.tO Q5 S&rOOO

a So/l’C cf.ooo

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

2. Plasamente, investifii directe §i Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piafa Tnsumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investipile §i participate Tn strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acponar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

3 5 0 -€ > 0 D  / e i

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare de(inute (titluri de stcit, certificate, obliga(iuni); (2) 
ac(iuni sau par(i sociale in societaf comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3



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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanjii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizi{ionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadentla Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizatii, societal comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depa§e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteazd de la declarare cadourile §i trata(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I $i al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

<£>MclliL£UlLt -fedcy'fr A-oJL&e GGl, /W
1.2. Sopsoptr

ctftiULjetHU  c-tW H
1.3. Copii

aJkrwti^ i<DoJ? fe i
2. Venituri din activitafi independente
2.1. Titular

2.2. Sopsope

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sopsope

4. Venituri din investifii
4.1. Titular

4.2. Sopsope

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sopsope

6. Venituri din activitdp agricole
6.1. Titular

6.2. Sopsope

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

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

7.2. Sopsope

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sopsope

8.3. Copii

Prezcnta declarajie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura

\J>(p O'Jlpl) rf-
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