S p ita lu l Ju d e te a n de U rg e nta
„ M a v r o m a ti" B oto sa m

DECLARAJIE DE AVERE

“II

MR

.r

r;

n oc
'

■

' l- lfu jr __ .AM,— ....

Subsemnatul/Subsemnata,
HUTU NICOLETA- AURELIA
, avand funcfia
de
As.sefa sectie, Psihiatrie Vl-Cronici
la Spitalul Judetean de Urgenta”Mavromati”
,
CISP

, domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familial) defin urmatoarele:

*1) Prin familie se infelege sopil/sopa §i copiii aflafi in intrepnerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate in alte pari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobandirii

Suprafafa

Cotaparte

Modul de
dobandire

3

2010

1935mp

-

mostenire

Hutu Marcel

1

2010

5774mp

-

mostenire

Hutu Marcel

3

2014

1336mp

3/16

mostenire

1

2014

6389mp

3/16

mostenire

Titularul1^

Florea Aglaia /
Hutu Nicoleta /
Chela riu
Eugenia
Florea Aglaia /
Hutu Nicoleta /
Chela riu
Eugenia

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

1

NO T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte |ari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafafa
dobandirii

Cotaparte

1

2005

90,85mp

1/2

2

2010

137mp

1/2

2

2014

60mp

3/16

1

2019

50 mp

1/2

______________________________

M odul de
dobandire

Titularul2)

VinzareHutu Marcel
cumparareHutu Nicoleta
credit ipotecar
mostenire Hutu Marcel
Florea Aglaia /
mostenire Hutu Nicoleta /
Chela riu Eugenia
VinzareHutu Marcel
cumparare Hutu Nicoleta
de vacanja; (4) spafii comerciale/de

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa
producpe.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul. sopil/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mapni agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit Iegii
Natura

Marca

Nr. de bucati

Anul de fabricate

Modul de dobandire

autoturism

FORD FOCUS

1

2015

Vinzare-cumparare

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

N O T A:
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

-

-

"

2

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate ip
ultimele 12 luni
!
Natura bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

Forma
instrainarii

Valoarea

I

IV. Active financiare
i

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire §i investird
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 institu{ii financiare din strainatate.
Institufia care administreaza
§i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

LEI

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

10.12.2013

44.000

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozil hancar sail
echivalente;
(3) fonduri de invested sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (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 participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este

Tipul*
3

Numar de titluri/

Valoarea totala la zi

cota de participare

acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut
-

i
i

-

-

-

-

-

-

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare de(inute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2)
ac(iuni sau parfi sociale in societal comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3.

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

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

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

Contractat in anul

—

—

Scadentla

Valoare

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa{a de valoarea de piafa, din
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi na(ionale sau
institu{ii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$e§te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
v enerator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa
4

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

-

-

-

1.2. Sop'sope

-

-

-

1.3. Copii

-

-

*Se excepteaza de la declarare cadourile $i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de graditl 1 p al I Idea

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.

i

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

Salariu/Sp. Jud. „Mavromati”

CIM/salariu

77.421

CIM

CONFIDENTl
AL

-

-

Cine a realizat venitul

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

1.2. Sol/so|ie

SALARIU

1.3. Cppii

-

2. Venituri din activitdfi independents

2.1. Titular

-Evaluator programe
-Agentia Nationala de Calificare
formare,
-OAMGMAMR
-Programe de formare

250^
11000

,

2.2. So^/solie
3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor

3.1. Titular

-

-

-

3.2. Sol/sotie

-

-

-

5

4. Venituri din investifii
4.1. Titular

-

—

J

-

-

5.1. Titular

-

-

-

5.2. Sot/sope

-

-

-

4.2. Sob/so|ie

i

5. Venituri din pensii

1

6, Venituri din activitafi agricole
6.1. Titular

-

-

-

6.2. SoJ/sobie

-

-

-

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

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

7.1. Titular

-

-

-

7.2. So|/so|ie

-

-

-

7.3. Copii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So|/sope

-

8.3. Copii

'

-

-

-

__________ ____ j

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

Semnatura

12.05.2021
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
HUTU NICOLETA- AURELIA
, având funcţia
de As.sefa secţie, Psihiatrie Vl-Cronici
la Spitalul Judeţean de Urgenta”Mavromati”
,

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

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

3

2010

1935mp

-

moştenire

Hutu Marcel

1

2010

10.465mp

-

moştenire

Hutu Marcel

3

2014

1336mp

3/16

moştenire

1

2014

6389mp

3/16

moştenire

Titularul1

Florea Aglaia /
Hutu Nicoleta /
Cheia riu
Eugenia
Florea Aglaia /
Hutu Nicoleta /
Cheia riu
Eugenia

* 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

1

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

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cota
parte

1

2005

90,85mp

1/2

2

2010

137mp

-

Modul de
Titularul
dobândire
VinzareHutu Marcel
cumparareHutu Nicoleta
credit ipotecar
moştenire

Hutu Marcel
Florea Aglaia /
2
2014
60mp
3/16
moştenire Hutu Nicoleta /
Cheia riu Eugenia
Hutu Marcel
1
2019
50 mp
1/2
Hutu Nicoleta
* 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

FORD FOCUS

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
1

2015

Modul de dobândire
Vinzare-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

Valoarea estimată

-

-

-

2

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

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv 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
NOT Ă:
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/benefîciar 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

2007

04.2021

31.547 Euro

2020

04.2029

40.000 LEI

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

Serviciul prestat/Obiectui
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa
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 închei
(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

Salariu/Sp. Jud. „Mavromati”

CIM/salariu

77.384

CIM

CONFIDENŢI
AL

-

-

Cine a realizat venitul
1 Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

SALARIU

1.3. flopii.

-

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

-Evaluator programe
-Agenţia Naţionala de Calificare
formare,
-OAMGMAMR
-Programe de formare

750+
15515

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

-

-

-

3.2. Soţ/soţie

-

-

-

5

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

-

-

-

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

-

-

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

-

-

-

8.2. Soţ/soţie

-

8.3. Copii

-

-

-

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

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

Semnătura

20.05.2020
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DECLARAŢIE DE A vjE ^Ţ R ARE-|ESP |
•M
Subsemnatul/Subsemnata,
HUTU NICOLETA- AURELIA
, având funcţii!
de As.sefa secţie, Psihiatrie Vl-Cronici
la Spitalul Judeţean de Urgenta”Mavromati”
CNP

, domiciliul

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

Anul
dobândirii

Suprafaţa

3

2010

1

2010

Categoria*

Cota
parte

Modul de
dobândire

1935mp

-

moştenire

---------------- r. 0
Hutu Marcel

10.465mp

-

moştenire

Hutu Marcel

3

2014

1336mp

3/16

moştenire

1

2014

6389mp

3/16

moştenire

Titularul1*

Florea Aglaia •
Hutu Nicoleta
Cheia riu
Eugenia
Florea Aglaia
Hutu Nicoleta '
Cheia riu
Eugenia

* 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, copil
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.2
2. Clădiri

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

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

1

2005

90,85mp

2

2010

137mp

2

2014

60mp

1

2019

50 mp

Cota
parte

M odul de
dobândire

Titularul2^

P

VinzareHutu Marcel
cumparareHutu Nicoleta
credit ipotecar
moştenire Hutu Marcel
Florea Aglaia /
moştenire Hutu Nicoleta /
3/16
Cheia riu Eugei ia
Hutu Marcel
1/2
Hutu Nicoleta
(3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialefde
1/2

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit;
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 transpbrt
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

autoturism

VOLKSWAGEN
GOLF

1

2005

Vinzare-cumparare

______________________ «i _
4P
—
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 Româi iei
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

-

-

Valoarea estimată
'

2

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

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
I. 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

NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar au
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme##)?}
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

NO T Ă :
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/benefîciar de împrumut

cota de participare

-

-

-

-

-

-

---------------------------^ T

*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 europe
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 : Ite
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

04.2021

31.547 Euro

2019

04.2024

25.000 LEI
P

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

Serviciul prestat/Obiectul
___ generator de venit ___

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
încasat

4

jf

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 114: •a

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.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anu: 1
încasat

Salariu/Sp. Jud. „Mavromati”

CIM/salariu

73.652

CIM

CONFIDEN 1I
AL

-

-

Cine a realizat venitul
1.

Venituri din salarii

l . 1. Titular

1.2. Soţ/soţie
-

1.3. Copii

A

Ă i'

2, Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

-Evaluator programe
-Agenţia Naţionala de Calificare
formare,
-OAMGMAMR
-Programe de formare

450+
11100

2.2. Soţ/soţie

f

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

4 m

5.2. Soţ/soţie

-

-

-

6.1. Titular

-

-

-

6.2. Soţ/soţie

-

-

-

6. Venituri din activităţi agricole

Sursa venitului:
Nume, adresa
Z Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anuí 1
încasat
-

7.1. Titular

-

-

7.2. Soţ/soţie

-

-

7.3. Copii

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

P -

8.

Venituri din alte surse

8.1. Titular

—

8.2. Soţ/soţie

-

8.3. Copii

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

Semnătura

08.05.2019
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**r

BpitaiuS Judetean de Urgenta
„ M a v i omiati" Botosani
t

DECLARAJIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
HUTU NICOLETA
de
As. sefa sectie, PSIHIATRIE I-A
la Spitalul Judetean de Urgenta”Mavromati”
CNP

, domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1*defin urmatoarele:
* 1) Prin familie se injelege sopil/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
dobandirii

Suprafafa

Cotaparte

Modul de
dobandire

3

2010

1935mp

-

mostenire

Hutu Marcel

1

2010

10.465mp

-

mostenire

Hutu Marcel

o

2014

1336mp

3/16

mostenire

1

2014

6389mp

3/16

mostenire

______________________

Titularul1*

Florea Aglaia /
Hutu Nicoleta /
Chela riu
Eugenia
Florea Aglaia /
Hutu Nicoleta /
Chela riu
Eugenia

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se atla in circuitul civil.
*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.
2. Cladiri

1

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte |ari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafafa
dobandirii

Cotaparte

1

2005

90,85mp

1/2

2

2010

137mp

-

2

2014

60mp

3/16

Modul de
Titularul2)
dobandire
VinzareHutu Marcel
cumparareHutu Nicoleta
credit ipotecar
mostenire

Hutu Marcel

mostenire

Florea Aglaia /
Hutu Nicoleta /
Chela riu Eugenia

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan|a; (4) spatii comerciale/de
producpe.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so|ul/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucafi

Anul de fabricate

Modul de dobandire

autoturism

VOLKSWAGEN
GOLF

1

2005

Vinzare-cumparare

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, co!ec{ii de arta §i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate. indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

-

-

-

2

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate i
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrainat
Ap. 1 camera

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

04.2017

Forma
instrainarii

Valoarea

Vinzare-cumparare

20.000 Euro

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

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

DEPOZIT

EURO

2017

20.000

DEPOZIT

LEI

2016

30.000

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investi(ii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investipile §i p a rtic ip a te in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este

Tipul*
3

Numar de titluri/

Valoarea totala la zi

acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut

cota de participare

-

-

-

-

-

-

-

-

*Ccitegoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare delimite (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2)
acfiuni sau par\i sociale in societd(i comerciale; (3) imprumuturi acordate in mime personal.

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insinuate depa^esc echivalentul a 5.000 de euro

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii 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
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadentla

Valoare

2007

04.2021

31.547 Euro

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fafa de valoarea de piafa, din
partea unor persoane, organiza{ii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nationale sau
institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depa§e§te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit
4

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

-

-

-

1.2. Sopsofie

-

-

-

1.3. Copii

-

-

:Se excepteaza da la daclar are cadourile p trata(iile uznale primite din part act rudelor da gradul I p al 11-laa

VII.
Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheia
(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/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

Salariu/Sp. Jud. „M avromatr’

CIM/salariu

64902

CIM

CONFIDENTI
AL

-

-

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Sof/sope

SALARIU

1.3. Copii

-

2. Venituri din activitcgi independente

2.1. Titular

-Evaluator programe
-Agentia Nationala de Calificare formare,
-OAMGMAMR
-Programe de formare si
EMC

450+
11.100

2.2. So|/sope
3. Venituri din cedaraa folosin(ei bunurilor
3.1. Titular

-

-

-

3.2. Sot/sope

-

-

-

5

4. Venituri din investi(ii
4.1. Titular

—

-

-

-

-

-

5.1. Titular

-

-

-

5.2. Soj/sope

-

-

-

6.1. Titular

-

-

-

6.2. Soj/sope

-

-

-

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
mcasat

4.2. So{/sope
5. Venituri din pensii

6. Venituri din aclivitafi agricole

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

7.1. Titular

-

-

-

7.2. Sopsope

-

-

-

7.3. Copii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So^/sotie
8.3. Copii

-

Prezenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menlionate.
Data completarii

Semnatura

15.05.2018

6

S n it a lu l J u d s t s s n c l©

bp

_ #

M avrornati" B o to san t

l n jr a r

DECLARAJIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
HUTU NICOLETA
'
, avand funcfia
de As. sefa sectie, PSIHIATRIE I-A
la Spitalul Judetean de Urgenta”Mavromati”
,
CNP

, domiciliul
>

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara(ii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1*defin urmatoarele:
* 1) Prin familie se in^elege so{ul/so{ia §i copiii aflaji in intre^inerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NO T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte |ari.
Categoria*

Anul
dobandirii

Suprafa$a

Cotaparte

Modul de
dobandire

BT

3

2010

1935mp

-

mostenire

Hutu Marcel

BT

1

2010

10.465mp

-

mostenire

Hutu Marcel

Adresa sau zona

BT

3

2014

1336mp

3/16

mostenire

BT

1

2014

6389mp

3/16

mostenire

Titularul1}
.

Hutu
Nicoleta/Florea
Aglaia/Chelariu
Eugenia
Hutu Nicoleta
/Florea
Aglaia/Chelariu
Eugenia

* 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 menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sofia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri

1

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte |ari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafafa
dobandirii

Cotaparte

Botosani
1
Iasi

2005

90,85mp

1/2

Modul de
dobandire
Vinzarecumpararecredit ipotecar
Vinzarecumparare
mostenire

Titularul2)
Hutu Marcel
Hutu Nicoleta

Hutu Marcel
Hutu Nicoleta
Botosani
137mp
2
2010
Hutu Marcel
Botosani
Hutu Nicoleta
/Florea
2
2014
60mp
3/16
mostenire
Aglaia/Chelariu
Eugenia
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacant; (4) spapi comerciale/de
producjie.
*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.
1

18mp

2010

1/2
-

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

Marca

Nr. de buc^fi Anul de fabricate

autoturism

FORD Focus

1

2000

Vinzare-cumparare

autoturism

VOLKSWAGEN
GOLF

1

2005

Vinzare-cumparare

Modul de dobandire

2. Bunuri sub forma de metale prepoase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecpi de arta $i
lumismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
'nsumata depa§e$te 5.000 de euro
NOT A:
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
a momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobandirii

-

2

Valoarea estimata
-

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

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

Forma
instrainarii

-

-

-

-

Valoarea

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
NOT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institufii financiare din strainatate.
-----

—
....
Institufia care administreaza
$i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

-

-

-

-

-

-

-

-

Sold/valoare la zi

-

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

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

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totals la zi

-

-

-

-

-

-

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obliga\iuni); (2)
ac(iuni sau parti sociale in societal comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal

3.

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

an:

NO T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii 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
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadent la

Valoare

BCR-E

2007

04.2021

31.547 Euro

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de pia{a, din
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau
institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
;ele ale angajatorului, a caror valoare individuala 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

-

-

-

1.2. So{/so{ie

-

-

-

1.3. Copii

-

-

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i al 11-lea

VII.
Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal inchei
(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/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

Salariu/Sp. Jud. „Mavromati”

CIM/salariu+tichete masa

40849

SALARIU/BCR-E

CIM

CONFIDENTI
AL

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soj/sotie

1.3. Copii

-

-

*
2. Venituri din activita{i independente

2.1. Titular

-Evaluator programe
-Agentia Nationala de Calificare formare,
-Programe de formare si
-OAMGMAMR
EMC

312+
8042

2.2. SoJ/sotie
3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular
3.2. SoJ/solie

-

-

-

-

-

-

5

'
i. Venituri din investi(ii
1.1. Titular

—

-

-

1.2. So|/solie

-

-

-

). Venituri din pensii
5.1. Titular

-

-

-

-

-

-

5.2. So|/so{ie

. ,
5. Venituri din activitafi agricole
5.1. Titular
5.2. Sol/sojie

-

-

-

-

-

-

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
fncasat

-

-

-

7.2. Sol/so^ie

-

-

-

7.3. Copii

-

-

-

5.2. So{/so{ie

-

5.3. Copii

-

-

-

Sursa venitului:
Nurae, adresa
7 Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

?. Venituri din alte surse
5.1. Titular

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

Sem natu^

12.05.2016

6

S p ‘ta^ 1J u d 0 te a n d a U r q e n ta \
„ M a v r o m a t i" B o to sa ?,? **

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavn

DECLARATIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie.de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) AN EXA Nr. 3

Subsemnatul/Subsemnata
la
urmatoarele active st datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

.............. avand functia de .
declar pe propria raspundere ca Tmpreuna cu familia1) detin

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.
Adresa

Categoria*) | Anul dobandirii

Suprafata

~*o ' p

3
CafegorTTIe

Valoarea de impozitare

7W JZ

£€/C
“ 2o7 Y~
—izcrtf—

/

Cota-parte

/

Modul de dobandire

Titularul

/ K c ^ k n j 'f t

nip

V u fc j

------------------ — J ctatii

extravilane, daca sunt Tn circuitul civil.

2. Cladiri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.
Adresa

Categoria*)

Anul dobandirii

Suprafata

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul2)

J
"2crcr
i,

tiJJF

M l -. . r T _____ /vi Q § / rruYiE
<p0 m A - V ' &
IMclknJ

J A / Q _____ l

2
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*) Cdtegoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/d

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii.
Natura

Marca
-P C P A

Numar de bucati
'k c J U S

Anul de fabricatie
'i

Q -C O D
2-c

o

Modul de dobandire
in f y ^
C

t

r & ~ u ir u / u $ >
J

v^A ^ rp - Q ju

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 ori universal sau altele
asemenea, a caror valoare Tnsumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la
momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobandirii

''
------

Valoarea estimata

III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile Tnstrainate
in ultimele 12 luni
Natura bunului instrainat

Data instrainarii

Persoana catre care s-a instrainat

Forma instrainarii

Valoarea

_____Z __________

IV. Active financiare
I.Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
daca valoarea insumata a acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul*)

Valuta

Deschis in anul

Sold/Valoarea la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participate in strainatate.
Emitentul titlului/Societatea in care persoana este totala la zi actionar sau
asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*)

Numar de titluri/ cota de
participare

Valoarea

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

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate Tn
sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000
de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul
A

o f

Scadent la

Valoare

£ l t .£ c 2 ?

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fata de valoarea de piata din partea unei
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii
publice romanesti ori straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau altele
asemenea, a caror valoare individual^ depaseste 1.000 de euro.*)

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate In ultimul an fiscal Tncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii

la L ilZ .2 - o ljb
Semnatura

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul ........având funcţia de .?!y

?

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

CNP
domiciliul
..*.... ..............,
' v
& a Jc > Ş Q n j
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii declar pe propria răspundere că
împreună cu familia1) deţin următoarele:
I.Bunuri imobile
1.T erenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria’

Sr

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Modul de
dobândire

Cota-parte

Titularul2)
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Categoriile indicate sunt: (l) 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

3

,

Categoria
3

*

H

m

UI

, .*
..
dobândim

Suprafaţa

Modul de
dobândire

Cota-parte

Titularul25
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Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
’)Prin 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
l.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii
A

A

Natura

Marca

-Au
rrbryi
-fo^-6 -?-ocj/ S
/fu /o S l nr'^ % tâQ^SW/f-OrCh}

Nr. de bucăţi

A
A

Anul de fabricaţie

2
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Modul de dobândire
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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

n?

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
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/societatea în care persoana
este acţionar sau asociat/beneficiar de
împrumut

Nr. de titluri / Cota de
participare

Tipul*

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

<£'-/6 cA
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Contractat în anul

te

Valoare

Scadent la
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Vl.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
1.1.

I Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

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 Il-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

u iM a \aiv

1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie

y

5<^/ctrAcCt£

£4:0 3 3

rvroO

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

//vf A/

2.2. Soţ/soţie

i
i __ __ _ _ __ ___ __

------

J ...........

3. Venituri din cedarea folosinţe; 1
------:,~~
3.1.

Titular

3.2.

Soţ/soţie

4.

Venituri din investiţii

4.1.

Titular

4.2.

Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
....

5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
7. Venituri din premii şi din jocuri de nor''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
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Semnătura

