Subsemnata CALTNIUC CAMELIA , avand funcţia de Asistent Medical Sef UPU-SMURD al
Spitalului Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani, CNP
domiciliata in 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

Anul
dobândirii

Categoria*

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul11

* 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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cota
parte

1

1994

80mp

'/2

1

2003

49mp

'/2

1

2013

62mp

'/2

2

2016

3240mp

'/2

Modul de
Titularul2)
dobândire
Van zare Caliniuc Camelia
cumpărare Caliniuc Nicolai
Caliniuc Camelia
Vanzare Caliniuc Nicolai
cumpărare
Vanzare Caliniuc Nicolai
Caliniuc Camelia
cumpărare
Caliniuc Camelia
Vanzare cumpărare
Lungu Dana
de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

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

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

Volvo XC60

1

2011

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 estimată

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, 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 cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
2

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

*Caîegoriile 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 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

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
3

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.
C reditor

C ontractat în anul

Scadent la

Valoare

2007

2032

40000 EURO

2017

2022

40000 RON

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

Serviciul prestat/O biectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

4

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Spitalul Judeţean de Urgenta
„Mavromati” Botoşani

Asistenmt medical licenţiat
principal/ salariu lunar net

86259 ron

Administrator / Salariu
lunar net

9850 RON

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Caliniuc Camelia
1.2. Soţ/soţie
Caliniuc Nicolai

S.C.

SRL

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
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prem ii şi din jo curi de noroc
Cine a realizat venitul

7.1. Titular

5

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.

Dat» completării
■ C yt ■C' ^

Semnăturii

S p ita lu l J li aletean d e U rg e n tă
„ M a v ro m a ti" B o to şa n i

DECLARAŢIE DE AVERE

INJRARE-IESIRE

Subsemnata CALINIUC CAM ELIA , avand flmctia de A sistent M edical Sef UPU-SMURD al
Spitalului Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani, CNP
domiciliata in Botoşani
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia15 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 o u a

Anul
dobândirii

Categoria*

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

Cota*
p a rte

S uprafaţa

M odul de
dobândire

T itu laru l0

--------

Categoriile indicate sunt: (!) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) a4te categorii de terenuri
intravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
m cazul bunurilor in coproprieîate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. C lădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
A d resa sau

ï

ma

Categoria*

>" C otaAnul
Suprafaţa
partc
dobândirii

1

1994

80mp

]/2

1

2003

49mp

l/2

1

2013

62mp

y2

.

2

2016

i

3240mp

V2

M odul de
T itular«!0
dobândire •'
Vanzare Caliniuc Camelia
cumpărare Caliniuc Nicolai
Vanzare Caliniuc Camelia
cumpărare
Caliniuc Nicolai
Vanzare - ,
Caliniuc Nicolai
cumpărare
Caliniuc Camelia
Vanzare Caliniuc Camelia
cumpărare
Lungu Dana
de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă
/■ducţie.
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
n cazul bunurilor în coproprieîate, cota-parte şi numele coproprietarilor
II. Bunuri mobile

1

1. Autovehicuie/'autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
; N atu ra / ’
Autoturism
!
i

M arca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

M odul de dobândire

Volvo XC60

1

2011

Vanzare - cumpărare

■
— - — --------——

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

*

]!

.

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
momentul declarării
' D escriere sum ară

A nul dobândirii

V aloarea estim ată

-------- --------_

*
1

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
N atura bunului
în stră in a t

D ata
înstrăinării

Persoana către care s-a
în străin at

■" Form a '
;la iţra i» a riî

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
2

NOTA
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia&
■:care adm inistrează
l
a i estela

Tipul*

Valuta

f■- •
ÍEfcssÉiS f i i 1fgiij^ [Ă

Sold/valoare la zi

*

jr*

*Categoriile indicate suni: ( 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 fisca l 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.

*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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
3

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Contractat în anul

■-T
*
-■• Scadent ia

Valoare

2007

2032

40000 EURO

2022

40000 RON

■
Creditor j
"'

2017
---- ------------------------

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*
CihiSa:
,

venitul
i£ : •

1 1 Titular

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

‘

V enitul anual
încasat

- -------— —.
■

■

-

-

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

-------

>

______________________ '
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prim ite din partea rudelor de gradul I şi al 11dea

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.

4

1.

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizai venit «1
i m m í
H ,
Venituri din salarii

Serviciul pm tat/O bieetul î Venitul an u al
generator de venit
..încasat

I !, Titular
Spitalul Judeţean de Urgenta
„Mavromati” Botoşani

Caliniuc Camelia

Asistenmt medical licenţiat
principal/ salariu lunar net

86259 ron

Administrator / Salariu
lunar net

9850 RON

1 2. Soţ/soţie
SC .
Botoşani

Caliniuc Nicolai

SRL

1 3. Copii
2 Venituri din activităţi independente
2 i . Titular
2.2. Soţ/soţie

-

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3 i . Titular
•
3.2. Soţ/soţie
4.

Venituri din investiţii

,4 1 Titular

¡

4.2. Soţ/soţie
5 Venituri din pensi i
5. ■. Titular
5.2. Soţ/soţie
■
6 Venituri din activităţi agricole
{6.1. Titular
:6.2. Soţ/soţie
Sursa venitului:
Cine a realizai venitul
Nume, adresa
.."1. :| t “.
;
; 7. Venituri din prem ii şi din jo curi de noroc

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

¡7.1. Titular

J
5

¡7.2. Soţ/soţie
\
¡73. Copii
1!

-

¡.V Venituri din alte surse
:;8 *. Titular
*

Soţ/soţie
¡8.3 Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet a! datelor menţionate.
B ata com pletării
06.06.2019

6

S p italul Judetean de U rgent^
,,M a vro m a ti" Botosam

DECLARAJIE DE AVERE

CALINIUC
N.CAMELIA____________________________________
__________
_____ UPU--SMURD_____ SPITALUL
MAVROMATI
BOTOSANI

Subsemnatul/Subseinnata,
ASISTENT
SEF

, avand funcfia
JUDETEAN
____

de
CNP

, domiciliul

BOTOSANI

eunoscand prevcderile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara^ii, deelar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia11 de(in urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sopa §i copiii aflap inintrepnerea acestora.
I. Bunuri imobiie
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara incliisiv cele aflate in alte fari.
‘ yiffMiS
Adresa sail zona

Categoria*

Anul
dobandirii

Suprafafa

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul11

* 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, sopil/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.
2. Cladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele atlate in alte tari.
Adresa sau zona
.v :v;-’ •¥

Categoria*
'

1

Anul
Suprafata
dobandirii

1994

80mp.

1

Cotaparte

Modul de
dobandire

1/2

cumparare

Titularul2’

Caliniuc Nicolai

Caliniuc Camelia
Vanzare- ■ Caliniuc Nicolai
cumparare Caliniuc Camelia
VanzareCaliniuc Camelia
1
cumparare in
2013
62 mp
1/2
Lungu Dana
familie
VanzareCaliniuc Camelia
2
3240mp
1/2
2016
cumparare in
Lungu Dana
familie
* Categoriilc indicate sunt: (1) apartament; (2) casa dc 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 eoproprietarilor.
1

49mp

2003

1/2

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supusc inmatricularii, potrivit legii2
Natura

Marca

Nr. de buca(i

Anul de fabricate

Modul de dobandire

Autoturism

VolvoXC60

1

2011

Vanzare-cumparare

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colecfii de arta $i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
msumata depa$e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se alia sau nu pe teritoriul Romaniei

2

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
tnstrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

Forma
instrainarii

Autoturism

09.05.2017

Barbieru loan

vanzare

■

*

Valoarea

4200E

IV. Active financiare
1. Conturi $i depo/ite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire $i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depasede 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele atlate in banci sau institute financiare din strainatate.
,.V

Insti

■

taS d r ^ a c e ^ a treaZa

:■

Tipul*

::
Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

.........:.................................

'

*Categoriile indicate sunt: (1) cant curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit hancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, iiivestifii 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 investipilc $i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este

Tipul*

3

Num3r de titluri/
• cota de participare

Valoarea totala la zi
' tv . f
i

*Categoriile indicate sunt: (I) hdrtii de valoare definite (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2)
acfmni sau pctrfi sociale in societdfi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Dcbite, ipoteci, garantii emisc in beneticiul unui tcr{, bunuri achizifionatc 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

2007

2032

40000EURO

2017

2022

40000RQN

.

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din
partea unor persoane, organizatii, societafi comerciale, regii autonomc, companii/socictafi nafionale sau
institufii publice romane$ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$c$te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI
generator de venit

1.1. Titular

1.2. Sol/sope
4

Ve"ncUa s « Ual

1.3. Copii

*Se excepteazii de la declarare cadourile $i trata(iile uzuale primite din parted rudelor de gradul 1 $i al 11-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.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI
generator de venit

Spitalul Judetean Mavroniati
Botosani- str.Marchian nr. 11 •

Asistent medical licentiat
principal/Salariu lunar net

Cine a realizat venitul

Venitul anual

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
CALINIUC CAMELIA
1.2. Sot
CALINIUC NICOLAI

S.C.

S.R.L.

Administrator/salariu lunar

1.3. Copii
2. Venituri din activitafi independente
2.1. Titular

•
2.2. Sot/solie
3. Venituri din cedarea folosinjei bunurilor

3.1. Titular
-

3.2. Sot/sope
4. Venituri din investifii

4.1. Titular
.

4.2. Sot/so|ie
5. Venituri din pensii
5

9850RON

5.1. Titular
5.2. Sopsope
6. Venituri din activitd\i agricole

6.1. Titular
6.2. Sopsope
Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
Nume. adresa
7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul
:

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
•

7.2. Sopsope
7.3. Copii
8. Venituri din a/te surse

8.1. Titular
-

8.2. Sopsope
8.3. Copii
•
Prezenta declarape constituie act public $i raspund potrivit legii penalc pcntru inexactitatca sau
caracterul incumplet al datelor menponate.
Data complctarii
0:$06.201

Semnatura
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DECLARAŢIE DE AVERE

CALINIUC
N.CAMELIA__________________________________
Subsemnatul/Subsemnata,
__________
, având funcţia
_____UPU--SMURD_____SPITALUL JUDETEAN
___ASISTENT
MAVROMATI
______SEF______________________
BOTOSANI___________________________________
de _
la _
,
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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*
1

Anul
Suprafaţa
dobândirii
1994
80mp.

1

Cotaparte
1/2

Modul de
dobândire
cumparare

Titularul2)
Caliniuc Nicolai

Caliniuc Camelia
VanzareCaliniuc Nicolai
cumparare Caliniuc Camelia
VanzareCaliniuc Camelia
1
2013
62mp
1/2
cumparare in
Lungu Dana
familie
VanzareCaliniuc Camelia
2
2016
3240mp
1/2
cumparare in
Lungu Dana
familie
* 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.
1

2003

49mp

1/2

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Autoturism

VolvoXC60

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
1

2011

Modul de dobândire
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
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

2

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

Autoturism

09.05.2017

Barbieru Ioan

vanzare

4200E

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, 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*

3

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. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

2007

2032

40000EURO

2017

2022

40000RON

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

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
4

Venitul anual
încasat

1.3. Copii

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

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Asistent medical licentiat
principal/Salariu lunar net

50881RON

Administrator/salariu lunar

9850RON

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
CALINIUC CAMELIA

Spitalul Judetean Mavromati
Botosani- str.Marchian nr.11

1.2. Soţ
CALINIUC NICOLAI
1.3. Copii

S.C.

S.R.L.

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

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

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
08.06.2017
…………………………

Semnătura
…………………………
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