S p ita lu l Ju d e ţe an de U rgentă

„ M avro m ati" B o to şan i

INTRARF.-IESIRE
NR.OfeSi

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata, Dr. BERCEA ŞTEFAN-TUDOR , având funcţia de MEDIC ŞEF SERVICIUL DE
PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE la SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ MAVROMATI 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 aliaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau
zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

(3) intravilan

2020

1462 m2

50-50

C u m p ă ra re

Titularul1)
B E R C E A Ş T E F A N -T U D O R
B E R C E A M I H A E L A -V IV IA N A

1

i

* 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 cclc aliate în alte ţări.
Adresa sau
zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţă

Cotaj>arte

(1) apartament

2014

80 m2

5 0 -5 0

i

1

Modul de
dobândire
Vânzare Cumpărare

Titularul2)
B E R C E A Ş T E F A N -T U D O R
B E R C E A M I H A E L A -V IV IA N A

* 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 proprietaailui (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

Ford Focus

1

2017

Cumpărare

2. Bunuri sub formă dc 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 curo
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

Nu deţin

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

Nu deţin

2

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

Nu deţin

*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 dc împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

Nu deţin

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

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

2014

2044

240 000 RON

2017

2022

78 598 RON

2020

2025

70 000 RON

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

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

Nu deţin

1.2. Soţ/'soţie

Nu deţin

1.3. Copii

Nu deţin

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Spitalul Judeţean de Urgenţă
Mavromati Botoşani

S A L A R II 2 0 2 0

Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
B E R Œ A Ş T E F A N -T U D O R

1.2. Soţ/soţie
B E R C E A M tH A E L A -V I V IA N A
B E R C E A M 1 H A E L A -V IV IA N A

Spitalul de Recuperare Botoşani
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Mavromati Botoşani

1.3. Copii

179 876 ROM

V iF C irff
S A L A R II 2 0 2 0

26 910 RON

S A L A R II 2 0 2 0

117 610 RON

\p p i c

fit

«E H t

u r& N

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
PFA Dr B E R C E A Ş T E F A N -T U D O R

lS P i , a l " ' d e P n e u m o f t i z i o l o g i e

Botoşani
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
5

P R E S T Ă R I S E R V IC II

24 713 RON

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

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
< ? C , C>(

Semnătura

?£>?/
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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

Categoria*

Suprafaţa

Cota
parte

Glodul de
dobândire

Titularul1*

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

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

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

(

Cotapartc

£0'<S13
-----

/
/

____ 1
1

Modul de
dobândire

Titularul3*

hwics(\ -->rzr** 'ivWi.
f&lLSÂ niii!T/Â-\

* 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 copropri etate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Marca

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

1

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
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

/
2

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 însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care adm inistrează
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

. . .....

Sold/valoare la zi

%Vf~4)

t

%o o o O

L& i

: i
_________
Í
i

_
.

}

i
1
^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titiu/societatea în care persoana este
acţionar sau asoclat/beneficiar de îm prum ut
t

'

“
.

t.

.

-

.

.

.

—

Tipul*

N um ăr de titluri/
cota de sartidţw re

Valoarea totală !a zi

'

~

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

i

*Categoriile indicate sunt: ( I ) 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 însum ate 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 însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de curo
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
C reditor

C ontractat în anul

Scadent la

'........ _

Valoare

<1^6 di) 0

naş

8
!
■

I

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje prim ite 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
U . Titular

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/O biectul
generator de venit
T"

TN

L—

7

Venitul anual
încasat

_

/ ..........

1.2. Soţ/soţie

,

/

/

1.3. Copii

___ I

Ăl

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea
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VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

ÎAUkfctd
1.2, Sot/sotie
S

5

ht

Í.-&A.

»v7 V(r]Aj ■

î HWi /

/ * " > ( .? a

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

W -m

sa u.

T3

2.2. Sot/sotie
» j

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
?

»

4. Venituri din investipi
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
j

»

5. Venituri dinpensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
>

5

5

l °>f

_ _ _ _ _

-

Sursa venitului;
Nume, adresa.
7. Venituri din premii şi din jocuri de nome
O n e a realizai, venitul

Venitul anual
încasai

Serviciul prestat/obiectu!
generator de venit

7.1. Titular

1

|. ...
.......
7.2. Soţ/soţie

:
!

7.3. Copii
!

...........................
8. Venituri din alte nurse

j

8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie

“ ..........
..
................................
..................

8.3. Copii

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

...............
j

........

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sa i
caracterul incomplet ai datelor menţionate.
Data com pletării

Sem nătura

o<\ ™ou>
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S p ita lu l J u d e ţe a n de U rgenta
„ M a v r o m a ti" B o to şa n i

INTRARE-IESIRE

Q

DECLARAŢIE DE AVEREf ■Mii&ÂUx J s î .
Subsemnatul/Subsemnata, Dr. BERCEA ŞTEFAN-TUDOR , având funcţia de MEDIC ŞEF SERVICIUL
DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE la SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ MAVROMATI BOTOŞANI,
cu domiciliul în jud. BOTOŞANI, loc.
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
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul1!

Nu deţin

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau
zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţă

Cota
parte

(1) apartament

2014

80 m2

50-50

1

Modul de
dobândire
Vânzare Cumpărare

Titularul2!
B E R C E A Ş T E F A N -T U D O R
B E R C E A M IH A E L A -V IV IA N A

* 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

Modul de dobândire

2017

Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

Nu deţin

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

Nu deţin

2

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

Nu deţin

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

Nu deţin

*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

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

2014

2044

240 000 RON

2017

2022

78 598 RON

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

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

Nu deţin

1.2. Soţ/soţie

Nu deţin

1.3. Copii

Nu deţin

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

4

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

Venitul anual
încasat

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Spitalul Judeţean de Urgenţă
Mavromati Botoşani

S A L A R II 2 0 1 8

125 395 RON

Spitalul de Recuperare Botoşani

S A L A R II 2 0 1 8

100 626 RON

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
B E R C E A Ş T E F A N -T U D O R

1.2. Soţ/soţie
B E R C E A M IH A E L A -V IV IA N A

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
Spitalul Municipal Dorohoi
P F A D r. B E R C E A Ş T E F A N -T U D O R
Spitalul de Pneumoftiziologie
Botoşani
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
5

P R E S T Ă R I S E R V IC II

34 540 RON

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
B E R C E A Ş T E F A N -T U D O R

Centrul de Studii Ştefan cel
Mare şi Sfânt

P R E S T Ă R I S E R V IC II

840 RON

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

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

Semnătura
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Subsemnatul/Subsemnata, BERCEA STEFAN TUDOR avand functia de MEDIC SEF
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALA la
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI BOTOSANI, CNP
domiciliul loc. BOTOSANI,
jud. BOTOSANI
eunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu fam ilia1’ defin urmatoarele:
*1) Prin familie se in^elege 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

Titularul1)

Nu detin

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte piri.
Adresa sau
zona
BOTOSANI

Categoria*
(1) apartament

Anul
dobandirii

Suprafafa

Cotaparte

2014

80m2

50-50

1

Modul de
Titularul2)
dobandire
Vanzare- Bercea Stefan Tudor
cumparare Bercea Mihaela Viviana

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

Marca

Nr. de bucafi

Anul de fabricate

Modul de dobandire

Autoturism

Ford Focus

1

2017

Cumparare

2. Bunuri sub forma de metale prepoase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de arta §i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
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

Nu detin

2

Valoarea estimata

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

Data
instrainarii

Forma
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

Valoarea
Nu detin

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
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institupi financiare din strainatate.
Institufia care administreaza
si 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 invest ip i 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 investipile §i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

3

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare d efnute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2)
acfiuni sau pdr(i sociale in societdfi comer dale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc cchivalentul 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
asemenca 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

2014

2044

240000 RON

2017

2022

78598 RON

Valoare

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
cclc 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

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

Nu detin

1.2. Sof/sofie

Nu detin

4

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tr at ad He 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 incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/ObiectuI
generator de venit

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
BERCEA §TEFAN TUDOR

Spitalul Judetean de Urgenta
Mavromati Botosani

SALARII 2017

53694 RON

SALARII 2017

61250 RON

PRESTARI SERVICE

19091 RON

1.2. Sopsope
BERCEA MIHAELA VIVIANA Spitalul de Recuperare Botosani
1.3. Copii
2. Venituri din a c tiv ity independente
2.1. Titular
PFA Dr. BERCEA $TEFAN
TUDOR
2.2. So|/sope

Spitalul Municipal Dorohoi

3. Venituri din cedarea folosin(ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sope
4. Venituri din investi\ii
4.1. Titular
4.2. Sopsope

5

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sopsope
6. Venituri din activitafi agricole
6.1. Titular
6.2. Sopsope
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. Sopsope
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sopsope
8.3. Copii

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

Semnatura
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Subsemnatul/Subsemnata,
BERCEA ȘTEFAN TUDOR
Medic șef Serviciul de Supraveghere Prevenire și
Spitalul Județean
de Limitare a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale
la Mavromati Botoșani
CNP

, având funcţia
de Urgență
,

Loc. BOTOȘANI

, 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

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul1)

Nu dețin

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona
BOTOȘANI

Categoria*
(1) apartametn

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2014

80 m2

1

Cotaparte
50-50

Modul de
dobândire
Vanzarecumparare

Titularul2)
Bercea Stefan Tudor
Bercea Mihaela Viviana

* 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
Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Natura

Marca

Modul de dobândire

Autoturism

Opel Astra

1

2001

Cumparare

Autoturism

Ford Focus

1

2017

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

Nu dețin

2

Valoarea estimată

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

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea
Nu dețin

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi
Nu dețin

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Nu dețin

Tipul*

3

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni
sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

2014

2044

2400000 RON

2017

2022

78598 RON

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

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

Nu dețin

1.2. Soţ/soţie

Nu dețin

4

Nu dețin

1.3. Copii

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

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

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Spitalul Județean de Urgență
Botoșani

SALARII 2016

33333 RON
(NET)

Spitalul de Recuperare Botoșani

SALARII 2016

46933 RON
(NET)

PRESTARI SERVICII

12935 RON
(NET)

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Bercea Ștefan Tudor
1.2. Soţ/soţie
Bercea Mihaela Viviana
1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
Bercea Ștefan Tudor

Spitalul Municipal Dorohoi

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Prestări servicii

840 RON
(NET)

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Bercea Ștefan Tudor

Centrul de Studii Ștefan cel
Mare și Sfânt

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
14.06.2017
…………………………

Semnătura
…………………………
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cunoscând prevederile artl 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia0 deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Anul
dobândirii

Categoria*

2

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul0

A

c

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona
$ o ro

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii
9© I \

ia m

2o

---- ^

/
c ___

1

Cotaparte
Vc

Modul de
dobândire

Titularul2)
M fcctik
T
Aâ&ctf* m n n tc \- v

* 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
c

3m

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

i

a

Modul de dobândire

Q& ® !

/
/

/

/

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

___X
/

/

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
/

2

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

r— 7

7~

//

jr

/

/

— —•

_

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

1

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

3

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

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

’TGLîvv <i/ c V'A iw V

Scadent la

7c

S

Valoare
1 \ CO 0 0 j t o f i j

—

/

/

/

/_

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

1.1. Titular

•_____________

___

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

)

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

/

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

4

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

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
.

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

* * * ¥ } * ,Y s f* * *

—
1.2. Soţ/soţie
b g*C L &A MlH/^ SLA
V <V f ^
1.3. Copii
—

1/ A 6 A/7V

fb s

S^ ^

1

Sa

l a

^

^Pi'f'ALVu

R&C(Af*6Zk£-&

c,p.r\cvu

^&
—
—

4 A L q A 11 2 v 1
G ^ R Îi 7úl<f¡
—

-"-“ o
L

-

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

/

g'V

‘i i i ? 1
-

—
—

—

J

3.2. Soţ/soţie

Z

61

—

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

7o h f

-

2. Venituri din activităţi independente
qPi7éiL Pvf */1&i P*
2.1. Titular f FA Kr.
h 0 (3-0 rtc 1
—

I

—

___

2.2. Soţ/soţie

i

N
N.

A'E

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

<

.... ... ..../
7.2. Soţ/soţie

/

/

7.3. Copii
î—

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

,

£'

I\ i

<?*(-

M A

-fLß ' l l

'U t /

M i J î Z ţ ’t t N
7 .Ui'ré%<k*sl

9 / \

L

A &<(

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

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

Semnătura
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„IVJavromati" Botoşani

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
următoarele active şi datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

nd funcţia de
declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin

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

Categoria*)

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobândire

Titularul

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

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

*) 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
'ÿkfrOv

Marca
0 PBl W i

Număr de bucăţi
’
|

Anul de fabricaţie
r( . 0 0

1

Modul de dobândire
(Li)

Av

n fl

~>
<¿1

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

U

*

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.
Tipul*)

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

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.

.......................................... 2 z 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
$AvoA

TÄAW t L V A M ţ

-

Contractat în anul

Scadent la

<7 o / S

O.Q) 4

Valoare

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

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular
\-------------------------------------------------------- -----------

1.2. Soţ/soţie
/

1.3. Copii

c

^

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

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.

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

^ ^
Semnătura

