S p ita ' u l J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„M a v r o m a ti" B o to ş a n i

1DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
MEDIC SEF DE SECŢIE
de PSIHIATRIE H ACUTI
CNP

1NTRARE.IESIRE

SUTIC CIMPOESU MIRELA CARMEN
, având funcţia
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA
la „MAVROMATI” BOTOŞANI
, domiciliul

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
Suprafaţa
dobândirii

1

2004

35700

3

2004

1659

3

2011

675

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul1*

Sutic Ovidiu
1/2
Sutic Cimpoesu
MOŞTENIRE
Mirela Carmen
Vi Sutic Ovidiu
Vi Sutic Cimpoesu
MOŞTENIRE
1/2
Mirela Carmen
Sutic Cimpoesu
Emil Iulian
devălmăşie CUMPĂRARE
Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen
Vi
Vi

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (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.

1

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

Categoria*

Anul
Suprafaţa Cota-parte
dobândirii
2011

2

290,40

Modul de
dobândire

Ţitularul2)

Sutic Cimpoesu Emil
Iulian
devălmăşie CUMPĂRARE
Sutic Cimpoesu
Mírela Carmen

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de ocuit; (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.
n . Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

AUTOTURISM

VW TIGUAN

1

2008

CUMPĂRARE

AUTOTURISM

FIAT 500

1

2011

CUMPĂRARE

AUTOTURISM

VOLVO XC90

1

2017

CUMPĂRARE

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
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

1
,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

■

-

i

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

—

__________ ________________________________ _____

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ __________

HL 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 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*
1

Valuta

Deschis în anul

RON

Sold/valoare la zi
110000

*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

Tipul*
3

Număr de titluri/

Valoarea totală la zi

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

cota de participare

*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.
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
4

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 1 şi al 11-lea

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

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
încasat
generator de venit

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Spitalul Jud.de Urgenta
„Mavromati” Botoşani

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
5

MEDIC SEF SECŢIE

262274

AVOCAT

Conf. Declaraţie
de venit

4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

SA

Arenda

1380

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

alocaţie

1872

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

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
28.05.2020
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1DECLARAŢIE DE AVERE

Su bsemnatul/Subsem nata,
MEDIC SEF DE SECŢIE
de PSIHIATRIE n ACUTI
CNP

SUTIC CIMPOESU MIRELA CARMEN
, având funcţia
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA
la „MAVROMATI” BOTOŞANI
,
, 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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titulara!1*

Sutic Ovidiu
Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen
V z Sutic Ovidiu
1/2
MOŞTENIRE Vz Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen
Sutic Cimpoesu
Emil Iulian
devălmăşie CUMPĂRARE
Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen
Vz

1

2004

35700

3

2004

1659

3

2011

675

1/2

MOŞTENIRE

Vz

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.
*

1

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

Categoria*

i

Anul
Suprafaţa Cota-parte
dobândirii
2011

2

290,40

Modul de
dobândire

Titularul2*

Sutic Cimpoesu Emil
Iulian
devălmăşie CUMPĂRARE
Sutic Cimpoesu
Mírela Carmen

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casa 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.
n . Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

AUTOTURISM

VW TIGUAN

1

2008

CUMPĂRARE

AUTOTURISM

FIAT 500

1

2011

CUMPĂRARE

AUTOTURISM

VOLVO XC90

1

2017

CUMPĂRARE

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
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
. : ‘
.,
Anul dobândirii
•

Descriere sumară

2

;

-v."

Valoarea estimată

m . 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 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*
1

Valuta

Deschis în anul

RON

Sold/valoare la zi
110000

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (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

Tipul*
3

Număr de titluri/

Valoarea totală la zi

acţionar sau asociât/beneficiar de împrumut

cota de participare

*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.
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, di
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
4

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

VIL 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

Spitalul Jud.de Urgenta
„Mavromati” Botoşani

MEDIC SEF SECŢIE

262274

AVOCAT

Conf. Declaraţie
de venit

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

Botoşani

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
5

4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

SA

Arenda

1380

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

alocaţie

1872

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

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
28.05.2020

6

Sp italu l Ju d e ţe a n cJe U m a n ta :
„M a v r o m a ti" B o to ş a n i

INTRARE-IES

DECLARAŢIE DE
*

Subsemnatul/Subsemnata,
de Wgc&o.

^ u V \e -Oxe/v^Qg^y^ tVvreVx CoaT^O^_______________ , având funcţia
______ _____ la ^^4aivjA Vu tV-e-tpow ( A g . 11MotvrcwodK'* t^jc,

CNP

, domiciliul

^><grVo^c^vd.

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia11 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

A

2/ooU

Suprafaţa

Modul dé
dobândire

</2-

H oolt
_

Cotaparte

l£ S 9

<lz

rtoS-WuÂee

jU\toWî

â o IV

\

Titularul11
//¿SoLV Ovidxtp
í'j SuVíeGowrcí’KA'l reí«.
//¿Sabe OoacJbV
''/■Î.Sk.ViVPiuu'Mrtvri
ţufî c(XvMu.ţi-ieiw tM
V

* 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 %6na

Categoria*
2,

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2-01 1

Cota
parte

Modul de
dobândire

¿90,1*? cUvcîiiwai'v ( (iuvu^atatt

1

Titularul211
c CP

iu tUx

* 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

tavAoVuĂ' S.VA

Marca
VI VW TVG-UNM

tU t

51»

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

A

£oo<$

1

lo M

Modul de dobândire

Ouvu fxxn ¿vif
(luvupaYa-n
\

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.

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

Data
înstrăinării

Persoana către eare s-a
înstrăinat

2

Forma
în str ă in ă r ii

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.
9

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Valuta

Tipul*

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, 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/societatca în care persoana este
acţionar sat» asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de:participare

Valoarea totală Ia zi

j
y

/

y'
y

...

/
/

*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 p

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.
Contractat în anul

Creditor

/

Scadent la

Valoare

X

&
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

Serviciu IIprestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii
/

/

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

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
j

hedlÂa W j- Stol) f
i
JU O-VvrPvSXO-Vi vW?
\) CUJLCAîOLI \JÍ) CjQ VV&ţ.

»

1.3. Copii
2, Venituri din activităţi independente' r
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
i

»

3. Venituri din Cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
9

9

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
9

C

T t ~ J . U ------- í

9

asi w
I ({y n

8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
•> ?
8.3. Copii

1QOK

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

Semnătura

Hi.0f
Oj o »9

6

DECLARAJIE DE AVERE

.
u r y a n ia .
i
„iViavrom ati Botosani

im £ e
Subsemnatul/Subsemnata,
MEDIC SEF DE SECTIE
de PSIHIATRIE IIACUTI
CNP

SUTIC CIMPOESU MIRELA CARMEN
, avand funcpa
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
la „MAVROMATr BOTOSANI
, domiciliul

BOTOSANI

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe proprie raspundere
ca lmpreuna cu familia1' detin urmatoarele:
*1) Prin familie se injelege so{ul/sopa §i copiii aflap in intrepnerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafata
dobandirii

1

2004

35700

3

2004

1659

3

2011

675

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul1}

Vi Sutic Ovidiu
V2 Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen
Vi Sutic Ovidiu
1/2
MOSTEN1RE Vi Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen
Sutic Cimpoesu
Emil Julian
devalmasie CUMPARARE
Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen
1/2

MOSTENIRE

* Categonile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) lueiu de ap&; (5) aite categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

1

2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafafa Cota-partc
dobandirii

2

2011

290,40

Modul de
dobandire

|

Titularul2)

Sutic Cimpoesu Emil
Iulian
devalmasie CUMPARARE
Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de ocuit; (3) casa de v aca n t; (4) spapi comerciale/de
producpe
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularuL sotul/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, salupe, iahturi $i alte mijloace de transport
care sunt supuse Tnmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

AUTOTURISM

VW TIGUAN

1

2008

CUMPARARE

AUTOTURISM

FIAT 500

1

2011

CUMPARARE

Nr. de bucap Anul de fabricape

Modul de dobandire

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 momcntul declararii.

Descriere sumara

Anul dobandirii

2

Valoarea estimata

x

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depa$e$te 3.UU0 tie euro fiecare, $i bunuri imobile instrainate
ultimele 12 luni
Natura bunului
distrains!

i .M
nM
«K
M
Jj *f rft 5 i n a r iftift

Data

Teren agricol

2017

Persoana catre care s-a
instrainat

Forma
Tnstrainarii

Valoarea

vanzare

5000

IV. Active financiare
1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire $i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.

Institufia care administreaza
adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis Tn anul

Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, invested directe $i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor
acestora depa§e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investijiile §i p a rtic ip a te in strainatate.
3

Emitent titlu/societatea in care persoana este
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

✓

y

/
*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obhga(iuni); (2)
acfiuni sau pdr(i sociale m societali comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de eu

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing $i alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e$te 5.000 de euro
NOT A:
Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acumulate in strainatate.

Creditor

Contractat in anul

Scadentla

Valoare

2011

2036

55400 EUR

VI.
Cadouri, scrvicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata,
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau
institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depa$e$te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit
4

Venitul anual
incasat

1.1. Titular
>

s '

1.2. Sopsope

1.3. Copii

\Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratapile uzuale primite din partea rudelor de graduf I $i al ll-lea

VII.
Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal inch
(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:
xnnmalo
i u i i l v i v ) uadroco
ua

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

Spitalul Jud.de Urgenta
„M avrom atr Botosani

MEDIC SEF SECTIE

146613

1. Venituri din salaru
1.1. Titular

1.2. Sopsope
1.3. Copii

/
2. Venituri din activitdli independents

/

2.1. Titular
2.2. Sopsope
3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sopsope
4. Venituri dm investifu
4.1. Titular
5

/

4.2. Sob/sope

/

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sope

/

/
6. Venituri din activitafi agricole
6.1. Titular

Arenda

1380

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

6.2. Sob/sope

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
Nume, adresa

7. Venituri din prem u p din jo c u n de noroc
7.1. Titular

/

7.2. Sob/sope

/
/

7.3. Copii

/
8. Venituri din alte surse
/

8.1. Titular
/

8.2. Sob/sope

/

/

8.3. Copii

alocatie

1008

/

Prezenta declarable constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mcnbionate.
Data completarii

Semnatura

30.05.2018

6

Spitalul Judeţean de Urgentâ
„Mavromati" Botoşani

JKIXs
Subsemnatul/Subsemnata,
MEDIC SEF DE SECŢIE
de PSIHIATRIE H ACUŢI
CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

SUTIC CIMPOESU MIRELA CARMEN
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA
ia „MAVROMATI” BOTOŞANI
, domiciliul

, având funcţia
,

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

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

DOROHOI

1

2004

35700

BALUSENI

3

2004

1659

BALUSENI

1

2004

11841

BOTOŞANI

3

2011

675

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul1*

V2 Sutic Ovidiu
MOŞTENIRE V2 Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen
V2 Sutic Ovidiu
1/2
MOŞTENIRE V2 Sutic Cimpoesu
Mírela Carmen
V2 Sutic Ovidiu
1/2
MOŞTENIRE V2 Sutic Cimpoesu
Mírela Carmen
Sutic Cimpoesu
Emil Iulian
devălmăşie CUMPĂRARE
Sutic Cimpoesu
Mirela Carmen
1/2

* 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.

1

2. Clădiri
NO T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

BOTOŞANI

Anul
Suprafaţa Cota-parte
dobândirii

2

2011

290,40

Modul de
dobândire

Titularul2)

Sutic Cimpoesu Emil
Iulian
devălmăşie CUMPĂRARE
Sutic Cimpoesu
Mírela Carmen

* 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

AUTOTURISM

VW TIGUAN

1

2008

CUMPĂRARE

AUTOTURISM

FIAT 500

1

2011

CUMPĂRARE

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
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

HI. 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 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, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
3

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 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
BOTOŞANI

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

2011

2036

55400 EUR

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, di
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
4

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

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia
(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

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

Spitalul Jud.de Urgenta
„Mavromati” Botoşani

MEDIC SEF SECŢIE

99504

1.2. Soţ/soţie

SC

DIRECTOR ECONOMIC

Confidential
cf. Fisei Fiscale

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii

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
5

4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

SA

Arenda

390

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

alocaţie

1008

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

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
12.06.2017

6

»

y«

Spícajuí Judatean da Uraent¿ *
„M avrom ati" Boíosan?
*

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
MEDIC SEF DE SECŢIE
de PSIHIATRIE II ACUTI
CNP

NR<

SUTIC CIMPOESU MIRELA CARMEN
, având funcţia
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA
Ia „MAVROMATI” BOTOŞANI
î
, domiciliul BOTOŞANI,

p riv in d fa ,su i

în dedaratH’ d e c ,a r «- « « « ■ *

*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.2
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
. dobândirii Suprafaţa

Cotaparte

DOROHOI

1

2004

35700

1/2

BALUSENI

3

2004

1659

1/2

BALUSENI

1

2004

11841

1/2

r

3

2011

675

1/2

TOSANI

Modul de
dobândire

Titularul1*

*/2 Sutic Ovidiu
MOŞTENIRE V2 Sutic Cimpoesu
Mírela C'arm ^n
V2 Sutic Ovidiu
MOŞTENIRE '/2 Sutic Cimpoesu

V2 Sutic Ovidiu
MOŞTENIRE V2 Sutic Cimpoesu
Viirela C'armtin
Z2 Sutic Cimpoesu
CUMPĂRARE 3mil Iulian
V2 Sutic Cimpoesu
Viirela Carmen

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă- (5) alt,
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
w
p ’
alt categorii de terenuri
2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul
soţul/soţia, copilul),
iar m cazul bunurilor m coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor

1

2. Clădiri

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

Categoria*

Anul
dobândirii Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2)

Sutic Cimpoesu
CUMPĂRARE Emil Iulian
Z2 Sutic Cimpoesu
Mírela Carmen
V2

2

2011

290,40

1/2

.
producţie.

----

’ v;

vacanţa; (4) spaţii comerciale/de

iar W » t 7 h tUlar"|Se-m enţi0neaÎZă’ m Cazul bunuri,or proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia copilul)

iar m cazul bunurilor in copropnetate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

P

’

II. Bunuri mobile
1. Autovehicu le/au totu risme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transDort
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
^
Natura

Marca

AUTOTURISM

VW TIGUAN

1

2008

CUMPĂRARE

AUTOTURISM

FIAT 500

1

2011

CUMPĂRARE

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 si
*■

-

—

a

. ¿

î s

:

NOTĂ:
la m o m ^ tZ e X ÎT ^
Descriere sumară

h1“1™ 16 3(1316 “ Pr°Prietate’ M ferent daCă e,e se află sau nu Pe “ ritoriul României
Anul dobândirii

2

Valoarea estimată

ultimele 12 Iun/1

3 £ăr° r ^

de euro fiecare, şi b„nuri lmobi,e înstrăinate

NOTĂ:
t
ind” iV
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

I » » ™ <fin sfrăinătare.

echivalente ^ fo ^ T d e tU m
Z u 'e Z v a le n te Z
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal In ferior)
icestora depăşeşte 5 .0 0 0 ^

t

s
f

Î
™

T
<2)
hanCar sau
£* «
* » «&*
«

,mprun,uturi acorda“!>dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
3

1

Emitent tithi/societatea m care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Număr de titluri/
cota de participare

hârm *
acţiuni sau părţi sociale în societăţi (I)
comerciale^3)

(tuluri

Valoarea totală Ia zi

obligaţiuni); (2)

3' A,‘e aCMVe Pr0dUCâ‘°are de V£ni‘"ri « te , care î„s„mate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTĂ:
......................................
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
asemenea bunuri, daci

sistem íeasing ?¡ »«e

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor
BRD GSG BOTOŞANI

Contractat în anul

Scadent Ia

Valoare

2011

2036

55400 EUR

partea
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv bu^e credife

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

COmPanii/societăÎi naţionale sau

Serviciul prestat/Obiectul
generator d e veni#
4

Venitul anual
_____ încasat___

I

I e^ tU,ri ?'e declarantului ?i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
ootrivit art. 41 dm Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

(n n t J h I ! '

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
______ numele, adresa

\I. Venituri din salarii
1.1. Titular

Spitalul Jud.de Urgenta
„Mavromati” Botoşani

1.2. Soţ/soţie

SC

SRL

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit
----------------------

77295

DIRECTOR ECONOMIC

Confidenţial
cf. Fisfti
1

~—

2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular
13.2. Soţ/soţie
14. Venituri din investiţii
4.1. Titular
5

în ra e a t

MEDIC SEF SECŢIE

fi.3. Copii
1/. Venituri din activităţi independente
2 .1 , Titular_______

Venitul anual 1

penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
18.05.2016

6

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

DECLARAŢIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie,de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3
»

Subsemnatul/Subsemnata
la

»

*

.

.Pft&M£$vând funcţia d
e
e
declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin

următoarele active şi datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa

Categoria*)

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

XcxM

Vi (*uJrtc('>j'y¿üuK

W¿

<11H&4

Titularul

Modul de dobândire

41 *-

W t
^

Valoarea de impozitare

tU W K i OvjwI h

U¿

^^^tegom ie*indicate sunt: (1 jH?gr?col; (2) ^ $ Îtie r ; (//intra vila n; (4) luciu de a p ă i^ ^ 'c ffl^ c a ti^ o rii de t e r e h i ^ ^ * U^ 0P**’
extravilane, dacă sunt în circuitul civil.

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa

Categoria*)

Anul dobândirii
lo U

Suprafaţa

Cota-parte

M o 40

l CL

Valoarea de impozitare

Modul de dobândire

Titularul2)

Q a \ aM « 0 V*CX

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

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

Marca

Anul de fabricaţie

Număr de bucăţi

Modul de dobândire

______ Q iu x ^ v o r e _______

------------------------------- T --------------------- ------------2.n 1 f

_______P m iifrvri î Ol/S ______
\

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 ori universal sau altele
asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara 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 1.000 de euro fiecare şi bunuri imobile înstrăinate

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
dacă valoarea însumată a 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/Valoarea 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.

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara investiţiile şi participările în străinătate.
Emitentul titlului/Societatea în care persoana este totală la zi acţionar sau
asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*)

Număr de titluri/ cota de
participare

Valoarea

*) 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 (inclusiv taxe neachitate), 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
ta D

<3, S G

Contractat în anul
fco tfÄ fc M t

2 oa\

Scadent la

Valoare
v/TĂOO

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unei
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii
publice româneşti ori străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau altele
asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 1.000 de euro.*)

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele şi adresa I Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii
*) Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.

VII. Venituri ale declarantului şi ale m embrilor 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 si adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
.1. Titular

u*,tx,W

VV
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investirii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

U W S cu n J

4.

fe o o lg

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

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

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul

având funcţia de »»*<«•

^ S h J S ^ S S â S . ....

CNP

................. ..........,

domiciliul

la

. . M t y | t K W ........................... ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii declar pe propria răspundere că
împreună cu familia1) deţin următoarele:

dt« U rg â n tâ .

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

Categoria'

Suprafaţa

Q

->

^

Cota-parte
I'

C .M

Toc 4

\

V o% ,
> >
t

Titularul25
SW TV CL

r \o CÆMÀiUfc

^ovxo.

;^ V < À t -

*s \ R

wXjw

gvu tù
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.Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

I

Adresa sau zona

L#
'Loci^ţ

Categoria*

Anul
dobândirii

M od

SoU

VV

_
, .
Suprafaţa
¿< 10^

,
şrb «7 'u

..

Cota-parte
j

U . rn -V

Ut j. VV ft

Modul de
dobândire

<T

T -i

r s Vi"« *■ V . .

_.. .
l2,
Titularul2’

c \K 7

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
’jPrin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2)La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II.Bunuri mobile
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

KWCoO wVd**Vţ
K w VoTw K sVţ

Marca
î “V

3~cc

vjJN/ T vQai KM

Nr. de bucăţi

JL

ţ

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

ti
cawr \

Vdl^JE Uv

-—"ixcxxc.-

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

Page 1 o f 3

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 sa 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
0 nu l

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, 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*

N r de tit:!uri 1 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

3>G

Valoare

L\ o o ^

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

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1.1. Titular
1.2.

Soţ/soţie

1.3.

Copii

Page 2 of 3

Venitul anual încasat

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

St*.

1.2. Soţ/soţie

* 8 h ÎG

S.C- .

QATj V t Uo

C jo W

v V l H 'V v L U

1.3. Copii
2.

Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

UJiC
'ho

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

3 ^J

6.2. Soţ/soţie
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

ic

Semnătura
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