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Subsemnata PATRAŞCU C ANTOANELA ELENA 

Director
având funcţia de

Consiliul judeţean, Botoşani, Botoşani

, domiciliul Botoşani, judeţul Botoşani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 
cu familia^) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul*)

* 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.
1) 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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul*)

Apartament 1994 70 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumpărare

Pătraşeu 
Antoanela Elena 
Pătraşeu Aurel
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
1) 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 Chevrolet Cruze 1 2011
Contract de vanzare 
cumpărare

Autoturism Nissan Qashqai 1 2016
Contract de vanzare 
cumpărare

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 estimata

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 catre 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 
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
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*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 Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală Ia 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. 4

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

Descriere Valoare Valuta

+
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 în anul Valoarea

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 Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular
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1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al II-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 Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Pătraşcu Antoanela Elena
Consiliul judeţean, 
Botoşani, Piaţa 
Revoluţiei nr.1-3

salar 108.670 RON

Pătraşcu Antoanela Elena
Consiliul judeţean, 
Botoşani, Piaţa 
Revoluţiei nr.1-3

vouchere de vacanta 1.450 RON

1.2. Soţ/soţie

Pătraşcu Aurel salar 70.000 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular
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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

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venitur i 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

Pătraşcu Antoaneia Elena
Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Mavromati , 
Botoşani

indemnizaţie 900 RON

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

25/05/2020
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata PĂTRAŞCU C. ANTOANELA ELENA având funcţia de DIRECTOR 
EXECUTIV la DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE din cadrul CONSILIUL 
JUDEŢEAN BOTOŞANI, CNP , domiciliul în municipiul Botoşani,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere ca împreună cu familia1) deţin următoarele:
I. Bunuri imobile 
1.Terenuri 
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1 Adresa sau zona
j

Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire Titularul21

!
T ™  . . . . . .

' - 1 - - -

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii 
de terenuri extravilane, daca se afla în circuitul civil.
2.Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

I
| Adresa sau zona
!

Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul21

(1) 1994 70
_________

50% vânzare
cumpărare

Vi Pătraşcu Aurel 
Vi Pătraşcu Antonela

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de producţie.
])Prin familie se înţelege soţul/soţia si 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 si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
l.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi si alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi | Anul de fabricaţie j Modul de dobândire
Autoturism Chevrolet Cruze 1 | 2011 | Vânzare cumpărare

r ....... - ' ! - 1
2.Bunuri sub forma 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
NOTA:
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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care i Forma înstrăinării 
s-a înstrăinat j

Valoarea

Autoturism 17.04.2019 I vânzare______________  i_________ 39.400 lei

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.
r

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia Tipul* Valuta Deschis 

în anul Sold/valoare la zi

I - - 1

1
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, daca valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care!
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut
Tipul* Nr. de titluri / Cota 

de participare
Valoarea totală la 

zi
ii - - -

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

Creditor Contractat în anul | Scadent la j Valoare

i____ - 1 I
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*

1 Cine a realizat venitul
i

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de venit
Venitul anual încasat

¡1.1. Titular 1i; -
îl.2. Soţ/soţie - - -
¡1.3. Copii - - -



Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 
al II-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

4. Venituri din salarii
¡1.1. Titular Consiliul Judeţean Botoşani salar 96.865 lei
1.2. Soţ/Seţie Botoşani salar 59.660 lei
¡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 j - -
15.2. Soţ/soţie - -
¡6. Venituri din activităţi agricole
¡6.1. Titular - - -
¡6.2. Soţ/soţie

-
- -

i7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
>7.1. Titular - - -
17.2. Soţ/soţie - - -
¡7.3. Copii - - -
18. Venituri din alte surseî
¡8.1. Titular Spitalul Judeţean de Urgenţă indemnizaţieî 822
I „Mavromati,, Botoşani
¡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.

ita completării



DECLARAJIE DE AVERE

Sp italu i Judetean de Urgentck
„M avrom ati" Botosani

Subsemnata PATRA$CU C. ANTOANELA ELENA avand funcpa de membru in 
consiliul de administrate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati" Botosani, CNP 

, domiciliul in municipiul Botosani,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe propria 
raspundere ca impreuna cu familia1) depn urmatoarele:
I. Bunuri imobile
l.Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul c f  , , „ . . . .  Suprarata dobandirn Cota-parte Modul de 
dobandire Titularul"1

- - - - - -
*  .......,  “  “i |

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul_)

Municipiul Botosani

*——— ——--- :----—

(1) 1994 70 50% vanzare
cumparare

14 Patra^cu Aurel 
V2 Patra§cu Antonela

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan t; (4) spapi 
comerciale/de producpe.
1 )Prin familie se injelege soful/sopa si copiii aflafi in intrepnerea acestora.
~)La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titulaml, 
sotul/sopa, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
l.Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi si alte mijloace de transport 
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucap Anul de fabricate Modul de dobandire
Autoturism Chevrolet Cruze 1 2011 Vanzare cumparare
Autoturism Renault Clio 1 2016 Vanzare cumparare

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

- - - - -

IV. Active financiare
l.Conturi §i depozite bancare, fonduri de investipi, 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.

Institupa care administreaza §i adresa 
acesteia Tipul* . . .  Deschis Valuta , .in anul Sold/valoare la zi

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

echivalente; (3) fonduri de investipi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte 
sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2.Plasamente, investipi directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de pia(a insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investipile §i partic ipa te  in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care 
persoana este acponar sau 

asociat/beneficiar de imprumut
Tipuf Nr. de titluri / Cota 

de participare
Valoarea totala la 

zi

- - - -
*  — ----- ; -------—  ----------------* ----------- ---— ---------------------- -------------------------------  -------------

Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare depnute (titluri de stat, certificate, obligapuni); (2)
acpuni sau parp sociale in societap comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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, garanpi emise in beneficiul unui terp bunuri achiziponate 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 Scadent la Valoare
- - - -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenponate fa(a de valoarea de pia(a din 
partea unor persoane, organizapi, societap comerciale, regii autonome, companii/societap naponale 
sau institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanpi, decontari de cheltuieli, 
altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa§e§te 500 de euro

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul
Cine a realizat venitul prestat/Obiectul 

generator de venit
Venitul anual incasat

1.1. Titular - - -
1.2. Sopsope - - -
1.3. Copii - -



♦

Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratapile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i 
al II-lea.
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 §1 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 Consiliul Jude^ean Boto§ani salar 76.556 lei
1.2. SopSepe Boto§ani salar 45.971 lei
1.3. Copii - - -
2. Venituri din activitap independente
2.1. Titular - - -
2.2. Sopsope - - -
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular - - -
3.2. Sopsope - - -
4. Venituri din investipi
4.1. Titular - - -
4.2. Sopsope -
5. Venituri din pensii
5.1. Titular - - -
5.2. Sopsope -

—
-

6. Venituri din activitap agricole
6.1. Titular - -
6.2. Sopsope - - -
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular - - -
7.2. Sopsope 1 - -
7.3. Copii - - -
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular Spitalul Judetean de Urgenta 

„Mavromati„ Botosani
indemnizape 712

8.2. Sopsope - - -
8.3. Copii - - -
Prezenta declarape constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menponate.

Data completarii Semnatura



                                                                             Anexa nr. I 

 

     
 

DECLARAŢIE DE AVERE 

 

 

 

Subsemnata PĂTRAŞCU C. ANTOANELA ELENA având funcţia de DIRECTOR 

EXECUTIV la DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE din cadrul CONSILIUL 

JUDEŢEAN BOTOŞANI, CNP  , domiciliul în municipiul Botoşani, cunoscând prevederile art. 

292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere ca împreună cu 

familia1) deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 

1.Terenuri 

NOTA: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa Cota-parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2) 

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

de terenuri extravilane, daca se afla în circuitul civil. 

2.Clădiri 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2) 

Municipiul Botoşani (1) 1994 70 50% 
vânzare 

cumpărare 

½ Pătraşcu Aurel 

½ Pătraşcu Antonela 

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

comerciale/de producţie. 
1)Prin familie se înţelege soţul/soţia si 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 si numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

 

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

Autoturism Chevrolet Cruze 1 2011 Vânzare cumpărare 

Autoturism Renault Clio 1 2016 Vânzare cumpărare 

2.Bunuri sub forma 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 

NOTA: 

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 

 

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 

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 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, daca valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

 

Emitent titlu/societatea în care 

persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul* 
Nr. 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.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 

NOTA: 

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 - - - 



* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 

al II-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  Consiliul Judeţean Botoşani salar 40.482 lei 

1.2. Soţ/Soţie  S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani salar 39.750 lei 

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 - - - 

5.2. Soţ/soţie - - - 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular - - - 

6.2. Soţ/soţie - - - 

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

7.1. Titular - - - 

7.2. Soţ/soţie - - - 

7.3. Copii - - - 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular Spitalul Județean de Urgență 

,,Mavromati,, Botoșani  

indemnizație 890 

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 

          ..........................                                                                 .......................... 
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Anexa nr. I

DECLARAJIE DE AVERE
Soitalul Judetean da Urgenta

, ,M avrom ati"  S o to sam

Subsemnata PATRA§CU C. ANTONELA ELENA avand fimcpa de DIRECTOR 
EXECUTIV la DIRECJIA INVESTITII, ACHIZIJII PUBLICE din cadrul CONSILIUL 
JUDP'T'C’Â  ROTOSAMT CNP domiciliul in municipiul Boto§ani, st.

unoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in 
declarapi, aeclar pe propria raspundere ca impreuna cu familia1) depn urmatoarele:
I. Bunuri imobile
l.Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte lari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii

~T~
Suprafafa Cota-parte Modul de 

dobandire Titularul2)

- - - 1 - - -

-------------------------77-------7--------;------------------ --- ------------------------------------------------ ------- :--------- --------------------------------------------------------------------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------
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.Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte lari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafa^a Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2}

]
cu 1994 70 50% vanzare

cumparare
V2 Patra§cu Aurel 
V i Patra§cu Antonela

comerciale/de producpe.
!)Prin familie se in{elege sopil/sopa si copiii aflap in intrepnerea acestora.
2)La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
sopil/sopa, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
l.Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi si alte mijloace de transport 
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucap | Anul de fabricape Modul de dobandire
Autoturism Daewoo Nubira 1 2000 Vanzare cumparare
Autoturism Chevrolet Cruze 1 2011 Vanzare cumparare

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 naponal 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__  _ i



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

- - - -

IV. Active financiare
l.Conturi §i depozite bancare, fonduri de investipi, 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.

Institupa care administreaza §i adresa 
acesteia Tipul* Valuta Deschis 

in anul

r  M ~~

Sold/valoare la zi

-

* ............
- - - -

Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investipi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte 
sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2.Plasamente, investipi directe $i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investipile §i participarile in strainatate.

T  ---------  ' ----------- ~~ ~ # ....................................... ..

Emitent titlu/societatea in care 
persoana este acponar sau 

asociat/beneficiar de imprumut
Tipul* Nr. de titluri / Cota 

de participare
Valoarea totala la 

zi

* . . .  . . .
- - -

Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare depnute (titluri de stat, certificate, obligapuni); (2) 
acpuni sau parp sociale in societap comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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, garanpi emise in beneficiul unui terp bunuri achiziponate 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. Scadent la Valoare
i - i -
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenponate fafa de valoarea de piafa din 
partea unor persoane, organizapi, societap comerciale, regii autonome, companii/societap naponale 
sau institupi publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanpi, decontari de cheltuieli, 
altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa§e§te 500 de euro*

j---------  ----

Cine a realizat venitul
\

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de venit
Venitul anual incasat

1.1. Titular - - -

1.2. Sopsope - - -

1.3. Copii - - -



* Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratapile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i 
al II-lea.
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 Consiliul Judejean Boto§ani salar 35.926 lei
1.2. SopSepe S.C. Nova Apaserv S.A. Boto§ani salar 30.150 lei
1.3. Copii - - -
2. Venituri din activitap independente
=2.1. Titular - - -
2.2. Sopsope - - -
3. Venituri din cedarea folosin^ei bunurilor
|3.1. Titular - -
3.2. Sopsope - [
4. Venituri din investipi
4.1. Titular -
(4.2. Sopsope | - -
5. Venituri din pensii
5.1. Titular - - -
5.2. Sopsope | - -
6. Venituri din activitap agricole
[6.1. Titular | - -
6.2. Sopsope - - -
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular - -
■7.2. Sopsope - -
7.3. Copii | - -
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular Spitalul Judetean de Urgenta 

„Mavromati„ Botosani
indemnizatie 514

8.2. Sopsope - - -
8.3. Copii - - -
Prezenta declarape constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menponate.

Data completarii Semn^*”^



Subsemnata PĂTRAŞCU C. ANTONELA ELENA având funcţia de DIRECTOR 
EXECUTIV la DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE din cadrul CONSILIUL 
JUDEŢEAN BOTOŞANI, CNP , domiciliul în municipiul Botoşani,

, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere ca împreună cu familia1) deţin următoarele:
I. Bunuri imobile 
1.Terenuri 
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
i i

Anul
dobândirii

....-
Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire Titularul21

- .___________ _______________________________j

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii 
de terenuri extravilane, daca se afla în circuitul civil.
2.Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

i
Adresa sau zona

i
Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de 
dobândire Titularul21

Municipiul Botoşani

I (i)
__________

1994 70 50% vânzare
cumpărare
____________

V2 Pătraşcu Aurel 
V2 Pătraşcu Antonela

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de producţie.
])Prin familie se înţelege soţul/soţia si 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 si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
l.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi si alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Daewoo Nubira 1 2000 Vânzare cumpărare

| ' ... -
Autoturism Chevrolet Cruze 1 2011 Vânzare cumpărare

2.Bunuri sub forma 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
NOTA:
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 j Valoarea estimată
■

~n— .................
i I1 -



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

Natura bunului Data înstrăinării 
înstrăinat

Persoana către care 
s-a înstrăinat

Forma înstrăinării 1 Valoarea

- - T~ î
-

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, daca valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

;-----  --- # ---- ; — --
Emitent titlu/societatea în care

persoana este acţionar sau
asociat/beneficiar de împrumut

Tipul" Nr. de titluri / Cota 
de participare

Valoarea totală la 
zi

” - • .

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
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
r
| Creditor Contractat în anul iScadent la Valoare
j - - '  1 -
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

j ]
. . . Sursa venitului: Cine a realizat venitul , ,numele, âdres3

! i

Serviciul
prestat/Obiectul Venitul anual încasat 

generator de venit
1.1. Titular - _ - i

1.2. Soţ/soţie j
1.3. Copii "



* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi 
al II-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
j

Sursa venitului: numele, adresa
Serviciul 

prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Consiliul Judeţean Botoşani salar 35.073 lei......... ................ 1
1.2. Soţ/Seţie S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani salar 29.157 lei
1.3. Copii i
|2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular - _ -
2.2. Soţ/soţie _ “ i
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie - _

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular - - j
4.2. Soţ/soţie - - j

. # --- . # ............... . ~ ..............  ....... . ' ’
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 si din jocuri de noroc
7.1. Titular ri
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular 1
8.2. Soţ/soţie -
8.3. Copii - alocaţie de stat 504 lei
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura


