
Spitalul Judeţean d© Urgentă 
„Mavromati" Botoşani

m Ş A RE-!ESIRE„  
mZyţPQz I ¿-o

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, BUCHI I.MIHAELA , având funcţia
de SEF SERVICIU CONTABILITATE la S.J.U. MAVROMATI BOTOŞANI

CNP , domiciliul BOTOŞANI

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*

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

1 1991 80MP 50%
50%

Vanzare-
cumparare

Buchi Mihaela 
Buchi Liviu 
Florin

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

autoturism FORD K 1 2007 V anzare-cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

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.

5

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

2 euro 2012 8260

3 lei 2014 4027

3 lei 2009 7536

*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

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

Emitent ti tiu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/benetlciar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

3



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

Buchi Mihaela Spitalul Jud.de Urgenta 
Mavromati Botoşani

Sef serviciu
interimar,exercitare cfpp 

Vouchere de vacanta

50877 lei 
1450 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie
5 »

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie
» >

4. Venituri din investiţiit
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie
» i

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie
» i

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

5



6.2. Sot/sotieî *

Cine a realizat venitul Sursa venitulni: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
26.05.2020
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Spitalul Judeţean de U rgentă 
„Mavromatl" B o to şa n i

INTRARE-IE.SIRE
AN

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, BUCHI I.MIHAELA , având funcţia
de SEF SERVICIU CONTABILITATE la S.J.U. MAVROMATI BOTOŞANI

CNP , domiciliul BOTOŞANI

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*

/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

»

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

1 1991 80MP 50%
50%

Vanzare-
cumparare

Buchi Mihaela 
Buchi Liviu 
Florin

y

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

autoturism FORD K 1 2007 Vanzare-cumparare

/

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

/

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

— ----------------------------
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IV. Active ñnanciare

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 anal Sold/valoare la zi

2 euro 2014 9154

2 euro 2012 9272

3 lei 2014 3991

3 lei 2009 6996

*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

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

Emitent titlu/soeietatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titiari/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

3



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

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

Creditor Contractat în anal 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 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 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/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Buchi Mihaela Spitalul Jud.de Urgenta 
Mavromati Botoşani

Sef serviciu
interimar,exercitare cfpp 

Vouchere de vacanta

481481ei
14501ei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţiir
4.1. Titular

4.2. Sot/sotieJ i

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

5



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

Data completării Semnătura
24.05.2019
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DECLARAJIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, BUCHI I. MIHAELA , avand funcfia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 

de SEF SERVICIU CONTABILITATE la MAY ROMATI BOTOSANI

, domiciliul BOTOSANI,

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu fainilia1) de(in urmatoarele:

*1) Prin familie se in^elege so^ul/sopa §i copiii aflap in intrepnerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Tcrenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele at late in alte \ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirif Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire TitularuP

•

.
P

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

*2) La "Titular" se menponeaza. in caznl bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul. sopil/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cots parte $i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

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

Adresa sau zona CategorP* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire TitularuP

BOTOSANI
1 1991 80MP 50%

50%

Contract de 
vanzare- 

cumparare

Buchi Mihaela 
Buchi Florin

I



* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan^a; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.

II. Birnuri mobile
1. Aulovehieule/autoturisme, traetoare, ma§ini agricole, $alupe, iahturi §i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Nature Marca Nr. de bucap Anul de fabricate Modul de dobandire

autoturism FORD K 1 2007 Vanzare-cumparare

. . .  .......................................................................  _

|

u -a ? f‘. i
2 Rr nuri rub forma de

ms-tki, obi ete care fac
metale prepoase, bijute ii, obieete de a.rta $i de cult, colectii de arta $i 
pane din pattiniomu! cultural nation ;1 sau universal, a caror valoarc

ins imaia depa$e$o 5.000 de euro

N O T A :
So vor menpona toate hunurile abate in proprietate, indiferent daca ele se alia sau nu. pe teritoriul Romaniei 

la i aomentu 1 declarerii.

Descrie; e samara Anul dobandirii Valoarea estimata

t

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

Natura bunub i Data Persoana catre care s-a Forma Valoareainstrainat instramarii instrainat instrainarii

2



IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investifii, 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 afiate in band sau institufii financiare din strainatate.

Institufia care administrcaza 
§i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

2 euro 2014 9150

2 euro 2012 9291

3 lei 2014 3978

3 lei 2009 4953

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

2. Plasaniente, investifii directe §i Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor 
acestora depa$e$te 5.000 de eu ro

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

Emitent titlu/societatea in are persoana este 
acfionar sau asociat/benei>eiar de fmprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

i

3



*Categoriile indicate sunt: ( l ) hart it de valoare de(inute (titluri de slat, certificate, obligati uni); (2) 
ac(inni sau par(i sociale in societafi comer dale; (3) imprumuturi acordate in mime personal.

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

N O T A :
Se vor declara inciusiv cele aflate In strainahite.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in ben. iciul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing $i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a Jturor acestora dcpa§e$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inciusiv nasivele financiare ^cumulate in strainatate.

i
Creditor Co traclai in anul Scadentla Valoare

j
i

f
1
|
r*

VI. Cadouri, servacit sau avantaje pr? fite gratuit sau subventionate fafa de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafih societal comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionaie sau 
institufii publice romane§ti sou straine, incl fiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altck decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare indivi i«aia depa§e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursavei tsdui: j Serviciul prestat/Obiectul 
numele, !i esa | generator de venit

Venitul amtal 
incasat

1.1. Titular

1.2. Sof/sofie

1.3. Copii

'Se excepteaza ae la declarare cadouri le ■: irala(iile nmole primite din partea rude lor de gradul I f  a 111-lea
4



VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate Tn ultimul an fiscal Tncheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, eu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa veriitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
mcasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

BUCHI MIHAELA Spitalul Judetean de Urgenta 
Mavromati Botosani

Sef serviciu
interimar.exercitare cfpp 36866

] .2. SoJ/sope

/ .3. Copii

Venituri din aciivilafi independente
2 1. Titular

2. So^/sope

3. Venituri din cedareci folosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sope

4. Venituri din investifii
4 1. Titular

4.2. So^/sope

5 Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sopsope

6. Venituri din activita(i agricole
C l. Titular

5



6.2. Sop'sope

Cine a realizat venitui Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectui 
generator de venit

Venitui anual
ineasai

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

7.2. So^/sope

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular I

8.2. Sot/sope

J
8.3 Conn

. .  . _ .......J _ ______ __ . .. ............. "1
j | 1

Pre/euta declarant. '  nstitix s act public fi raspund potrivit Icgii penaie pentrn mexactitatea sau 
c^raefend mcorapk-t ai d^Mor me:-?.tionaie.

Data completai b

05.06.2018. ........

Semnatura
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 1 

DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, Buchi  I. Mihaela , având funcţia  

de Sef birou interimar-contabilitate 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) 

* * * * * * * 

       

       

       

     

    * 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) 

Botosani  

1 1991 80mp 
50% 

50% 

Contract de 

vanzare-

cumarare 

Mihaela Buchi 

Florin Buchi 
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    * 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 

* * * * * 

     

     

     

     

     

 

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

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

însumată depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

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

la momentul declarării. 

 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

* * * 

   

   

   

   

 

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

ultimele 12 luni 

 

Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

înstrăinării 

Persoana către care s-a 

înstrăinat 

Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

* * * * * 
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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 

 2 euro 2014 9130 

 2 euro 2012 9272 

 3 lei 2014 3978 

 3 lei 2009 5872 

     

     

     

 

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

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

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

 

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

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/  

cota de participare 
Valoarea totală la zi 

* * * * 
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

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

 

 

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

an: 

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

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

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

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

 

V. Datorii 

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

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

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

* 

 
* * * 

    

    

    

    

 

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

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

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

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

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1.1. Titular    

    

1.2. Soţ/soţie    

    

1.3. Copii    

    

 

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

Buchi I.Mihaela 
Spitalul Judetean de Urgenta 

Mavromati Botosani 

Sef birou interimar 

contabilitate;exercitare cfpp 

 

34315 

1.2. Soţ/soţie    

    

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular    

    

2.2. Soţ/soţie    

    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular    

    

3.2. Soţ/soţie    

    

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular    

    

4.2. Soţ/soţie    

    

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular    

    

5.2. Soţ/soţie    

    

6. Venituri din activităţi agricole 
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6.1. Titular    

    

6.2. Soţ/soţie    

    

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular    

    

7.2. Soţ/soţie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular    

    

8.2. Soţ/soţie    

    

8.3. Copii    

    

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

  

07.06.2017 Mihaela Buchi 

 



<s>

DECLARATIE DE AVEl

Soitatui ju c ie te a n .^  U rg^r!ta 
S p M avrom ati" botosam

" g a y f e i .

Subsemnatul/Subsemnata, _____ A  UCtU (  _________ _ _  aVand functia

de totlT -W H 'Tm ------- la M'TJUUL -Iu' I. MMUMm, fo t tx t i / .

CNP , domiciliul fa th er

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in deelaratii, declar pe proprie raspundere ’ ca lmpreuna cu farnilia defin urmatoarele: p
1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

( 2 )  f o r e s t i e r ;  ( 3 )  intravilan: ( 4 )  l u c i u  d e  a p a ;  ( 5 )  a I t e  c a t e g o r i i  d e  t e r e n u r i
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul) 

iar,n cazul bununlor m copropnetate, cota-parte si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.*



* 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
•»..y  “ + r- - < r

— / -----

z z
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

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

la momentul declararii.

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

2



IV. Active financiare

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele afla.e in band sau institute f in a n c e  din stra.natate. ’ '

echivalente; ®'° ( 3 ) \ fo n d u T ^ J t i t i i  sa u 'e ^ l e m e  f n c L ^ T d ™ 1™”  (2) * potU bancaracumulare (sevor declara cele aferenie anului fiscal anterior) f  alte
sau
cu

NOTA:

Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

valoarea de piata insumata a tuturor

obUgatiuni);

3 • 
- pv

*s'



3. AJte 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 A . . . .Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si aite
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/societatl nationale sau 
institute publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

H H f t

1.1. Titular -— .....
y

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



(potriv itart^dl'n  an fiscal focheiat
I,scal> cu m® *ficanle si compietarile uiterioare)NOTA:

Se vor declare inclusiv veniturile provenite din strainatate.



7. Venituri dinpremii si dinjocuri denoroc

SHMmi s P l | $ | |

7.1. Titular 2)________
_______________ /

7.2. Sot/sotie T ~
7.3. Copii

*  Vrmiuri din altt surse
8.1. Titular

j  ~
8.2. Sot/sotie — — .

’

8.3. Copii

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

Data completarii
Jo. o6. Sot 6

Semnatura

u
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Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M a v ro m a ti"  Botoşani
IN T R A R E -iE S IR E

I 1 JA..lunaQLan M l

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatui/Subscmnata, ^ c .  /. A7f _______________  , având funcţia ,
de J& p /fr'&oU CoMŢJIPxijlTITVE la jpîrALU L juA&r(=*U U I^6tN jĂ  fU YAM UTf
CNP , domiciliul $  o70Sfftti

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 OT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anal
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1’

* 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

NOT 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

/
/

/
(

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

la momentul declarării.

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

Natura bunuhii 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

-— ......

— —

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 Ia zi

fiP - fA  hftlUL duc ■------------------------------------ i---Mtf' p— / o . 2 J ? ^ U u n r

II-------- ------ /O- t y â - ^ E b r r -

b C fl . ( fio id  mc] —  ( ( - f z t n r d o / 2 - Jo . O d d itcd  •

— ^

—

*Categoriile indicate sunt: (I) 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 titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociaVbeneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

;  '

/

d ^

*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

N OT 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 tu 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 T -^)
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 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa generator de venit

Venitul anual 
încasat

11. Venituri din salarii
1.1. Titular (1n _______________ j.______
SucUi i. A } j ik &su

1.2. Soţ/soţie
M w fc m u W  /T&f&wta C F f d fM /U U

' /

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

y >  -
5.2. Soţ/soţie

1(5. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular /—

6.2. Soţ/soţie
-----------

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 —

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

/)
8.2. Soţ/soţie

. ___
8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

/ f .  O G .S olf
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