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* f v
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N OT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări,»

Adresa sau zona
A

Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

narte
Modul de 
dobândire Titularul1*

" T  i n

"b ' l & o ñ l £ ^ u >
> 1

/
!

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

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

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria*
^______ i________ r.i.

Anul
dobândirii Suprafaţa Cota- Modul de 

dobândire Titularul2*
'T r o

V T i f .5 Î1 * /*< X»A
i ^ f 4 / ( Q ^ M 1 • y --- \f\---^

( w  ■ V ? , Q j^ ,---—' l*---
t
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe  ̂ iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

/ ■

.— l

/

/

/ '

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

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

la momentul declarării.

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

7

/ __________________
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

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

7<D-Zo V  'Q ~o<o<o
l ' 2 o  io  * <Xî Q O Q &  -

/
/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior),

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Emitent titiu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de îmi rumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de partici pare 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.
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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 Scadent la Valoare

------------)

/
/

/

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

------- ^

1.2. Sot/sotie )
/

1.3. Copii /
/

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

4



VEL 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 \ H o  o m j o
■fT H e ţ —  ' lyJC 1 d+&j c /W <a a Â

1.2. Soţ/soţie 1 /
T U i  c i ' (t/ffj M  )j craXp

1.3. Copii \
\

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

\
2.2. Soţ/soţie \

\
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

\
3.2. Soţ/soţie \
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

rXl
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 \
________________ _̂__________

N ,
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

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

v
7.2. Soţ/soţie \\
7.3. Copii \
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

N

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^

I h J Î . M l l ....
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Spitalul Judeţean de Urgentă
„M avrom ati" Botoşani

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, l ) hl CÂ-7
M  O ijtJL  la /«AcT  7 w f  «Ai ¡ . d u é k f C

domiciliul I f a M b *(

de

CNP

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

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

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

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

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria*
_fi____ ____

Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

7 W T %

I L ( H tp

f k
~ 1 ~

1



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

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura
-<

Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

i k l M r C i U t t / t o i r
)

/

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

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

la momentul declarării.

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

Natura banului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N OT 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

. /

y

/

/

/

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

cota de participare Valoarea totală la zi

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

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

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

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

J

/

/

/

f

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

/
1.2. Soţ/soţie /

/
1.3. Copii /

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular jlLţjP A ilqA&\aA> v h t f n ţ b

U m S) I k b V
1.2. Soţ/soţie

O s M
1.3. Copii /

2. Venituri din activităţi independente
2.1. TitulaK

C ri
2.2. Sot/sotie \

________________ _____________
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

—

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie
5 ■»

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie
» >

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie
1 s
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotiei i

8.3. Copii

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

Data completării - Semnătura

J ± M ; io u > ....
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ' 7 Í U C T  ¿VIMfl  ____________ , având funcţia-
M-ewA H  / v A  Ia j Iaj#i Ju UţjldU hxQ^oo^eKl hh\z 6w  V jde

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

tlţ/Âd^să'Sâ^zona^ :#L§âfegortâţt‘ : Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte |
|

§
S

Ş
p

|| Titularul**

* 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



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

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

la momentul declarării.

m w m m m ^ , ■; V g l^ r e ie s ţ im a ţă  f ,

/

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

l ; Natura bunului ă."
■a ^ înstrăinat.\ ? ;

5. ’VDaţa ,*C.
’înstrăinării

, )  Persoaha dătre care s-a v**• '-v ■"
înstrăinat. vyvs v

ţ ^ : r;vForaiat,W 1
'înstrăinării“ '' ^ ; X - J î - , ■>, ;

/
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valii ti-t

v .
Deschis în anul-

l)(/vţd" U uvi <2e O MlJ
1

-

y
r

7̂

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Emitent titlu/societatca în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut TipuP^ Număr de titltiri/.' j 

cota de pa^aphies;



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

C r é d i t o r Î & t r ^ t U ă S f c fj -;S < ^ d e n T la ;íj..:¿
:rîf x  * .« M . m

s

/

/

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*

Ş tirsâ  vşftfţqţtţjfr':; 
num ele,1 a d r e -ăw ,

:á|i%tcl¡üi D i^ f a■ -V ■?. -X-iv. -&m-ă «■» îj
:"f ;>,-m ră to h d t

t / O b i e c t u i ;
■ I S H p S I■tfré. ♦inpasat.r¿ ş  á

1.1.  Titular
/

/
1.2. Sot/sotiei i /

1.3. C opii /

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea

4



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

■IfflB M m  ţ d ;
[ţuimele, adt-ssa, * '

ili^ Î^ Îjp re s ta t/O b ie c tu l 
de venit

Venitul ânual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

î e t - u j
1.2. Sot/sotiei » ~ 1 -------

U w  HxV A ' /1d m o  -&i
1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

AtUvI f H H J t
2.2. Sot/sotie» 5

1

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie /

4. Venituri din investiţii■ . ■ r

4.1. Titular

/
4.2. Sot/sotie /

/



O .  v tzniLur i  t i u i  u i t e  o u r  j c -

8.1. Titular /

/
8.2. Sot/sotie* » /

/

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

JliLMii...
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DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Sub^emnata, 
de

CNP

jmnatiii/aub^emnata, 1 .■ -  . _____________ , , avand functia
la ■ M jLUA ^  ^A/a uLq jhjj> UcAu n\ ,

, domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia^ detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii

Supra fa {a Cota-
parte

Modul de 
dobandire Titularul1*

* 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 mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

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

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobandirii Suprafafa
Cota-
parte

Modul de 
dobandire Titularul2*

loio • (k i
^U uC1 > k ) tdUALe

I

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, $alupe, iahturi $i alte mijloace de transport 

care sunt supuse Tnmatricularii, potrivit legii

Natiira M arca Nr. de bucafi Anul de fabricate
' ■ r . ' ' 73 \

Modal de dobandire

l e w
1

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
Tnsumata depa$e$te 5.000 de euro

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

la momentul declararii.

---------- „ — ------c — :------ ■----------- «— -------------- -— — —----------------------------------------------------------- T —

Descriere sumara
------------------------------------ ---------N — - / • .  L ^  •—

j  -

Anul dobandirii Valoarea estimate

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

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

2



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

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.

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

k/V)-cf hu. loti Jin,

*Categoriile indicate sunt: (1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2 ) depozit bancar sau  
echivalente; (3) fon du ri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de p en sii sau alte sisteme cu 
acum ulare (se vor d ec la ra  cele  aferente anului f is c a l  anterior).

2. Plasamente, investitii directe §i Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

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

Emitent titlu/socletatea in care persoana este 
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

*C ategoriile indicate sunt: (1 ) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
acfiuni sau parti so c ia le  in societati com ercia le; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

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

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizitionate 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.

m ■ « ■ - ........11 ........« ......................... 1 '• 1 ...........

Creditor
" "  "  .....................  7

Contractat in anul Scadent la
'oL . f; "ik'd, - s i t  : • • : -

f- .1 ■ J.,, t "

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizafii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii. decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals 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

s '

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la d eclarare cadourile §i tratatiile uzuale prim ite din partea rudelor de gradul I p  a l 11-lea
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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.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din sa larii

1.1. Titular

77/u_e^ n w j f A  f b W  fo Ui H W f l A "
1.2. Sot/sotie 1 .1
T i b J U n d hi \ U OvJ'Vol kjlWj-t

1.3. Copii 1

2. Venituri din activitati independente

2.1. Titular \

T i W  J n o J ye hCth&f CP IW &
2.2. Sot/sotie 1 1 l

3. Venituri din ced area  fo lo s in fe i bunurilor

3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii

4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole

6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venlt

Venitul anual 
tncasat

7. Venituri din p rem ii $i din jocu r i de noroc

7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sot/sojie

8.3. Copii

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

Data completarii Semnatura

.................
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DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, TINCA AUREL  , având funcţia  

de MEDIC SEF SECTIE  la 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 

MAVROMATI BOTOSANI- SECTIA PEDIATRIE I  , 

CNP   , domiciliul BOTOSANI  

________________________________________________________________________________________ , 

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

că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

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

    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

 

I. Bunuri imobile  

 

1. Terenuri 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul1) 

       

       

       

       

     

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

 

2. Clădiri 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2) 

Bucuresti 
APARTAM

ENT (1) 
2001 46.8 MP ½ 

CUMPARAR

E 

TINCA AUREL  

TINCA 

MARIOARA 

Botosani APARTAM

ENT (1) 
1991 68 MP ½ 

CUMPARAR

E 

TINCA AUREL  

TINCA 
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MARIOARA 

Com. Curtesti 
Casa de 

locuit (2) 
2009 150 mp ½ 

CONSTRUCT

IE 

TINCA AUREL  

TINCA 

MARIOARA 

       

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

producţie. 

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

     

     

     

     

     

     

 

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

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

însumată depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

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

la momentul declarării. 

 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

   

   

   

   

   

 

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

ultimele 12 luni 
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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 cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

 

Instituţia care administrează 

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

 
Depozit la 

termen (2) 
RON 21/04/2011 10.272,50 

 
Depozit la 

termen (2)  
RON 21/11/2011 10.016,57 

 
Depozit la 

termen (2) 
RON 16/02//2012 10.113,16 

 
Depozit la 

termen (2) 
RON 27/02/2013 32.333,55 

 
Depozit la 

termen (2) 
RON 24/02/2016 20.029,00 

 
Depozit la 

termen (2) 
RON 10/05/2017 54.000,00 

 
Depozit la 

termen (2) 
RON 19/05/2017 20.000,00 

 
Depozit la 

termen (2) 
EURO 16/04/2014 17.430,00 

 

Unitati de 

fond 

Simfonia 

RON 28/04/2015 63.475,80 

 
Cont de 

credit 
RON 09/05/2017 54.000,00 

 

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

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

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

 

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

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
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Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/  

cota de participare 
Valoarea totală la zi 

    

    

    

    

    

    

 

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

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

 

 

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

an: 

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

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

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

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

 

V. Datorii 

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

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

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    

 

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

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

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

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

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 
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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 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    

TINCA AUREL 

SPITALUL JUDETEAN DE 

URGENTA MAVROMATI 

BOTOSANI 

SALAR 93315 

1.2. Soţ/soţie    

TINCA MARIOARA CMI DR. TINCA MARIOARA VENITURI 44400 

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular    

TINCA AUREL DGASPC BOTOSANI INDEMNIZATIE 5222 

2.2. Soţ/soţie    

    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular    

    

3.2. Soţ/soţie    

    

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular    
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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    

    

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular    

    

7.2. Soţ/soţie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular    

    

8.2. Soţ/soţie    

    

8.3. Copii    

    

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

  

08.06.2017 DR. TINCA AUREL 

 



DECLARAŢIE DE AVERE*

Subsernnatul/Subsemnata,
de (Ă m  A /

/  /  a/  C 4 -
r& oi /  la J  

, domiciliu]

jho& hity
, având funcţia
___________  »

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Adresa saU iona
• • ' Catiê6ria*{ dobândirii Suprafaţa; C«ta-parte

Moduldc./
amume • Titularul"

3' %Q°! i% ■
ii ‘

~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

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

r — — -  \ W: ?
Adresa sau zona • Categoria*I 7 ?■  t  v  v.* ' «■  * * ' .

Anul
dobândirii

_ A i
Suprafaţa Cota-

B?rte
M o d u l ă ,

S iw B W ta & s
Titularul21

a v  i=? - «*.

%' 1 T fot fiU^vi\ hibP
! V I  '

< ■ ()<f h ' f/ l UxjL ĵ^J2\ ¡AUAjQ JhtAjJ
J

>!% QuAfjuMM '//u ts

l o o l IM

l
' 7  M U

1



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

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
/

■r* Natura Marca ;Nr. de bucăţi Anul dé fabricaţie Modul de dobândire

/y
/

/T "/
/

/
/

/

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

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

la momentul declarării.

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

Natura bonului Data- Persoana către cares-« Forma Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează * 
} şi adrfcsa acesteia * Tipul* /

Ir ' » '¿'h " - ■
ValutaA ?' r. .vv

‘ .••.*.** • A- x
Deschis in anul
. ' - • ’

Sold/valoare la zi

-
Z Zo Z I /¿oti? / ' h v o - €  ,

Z  ' i a t o ţ ^ j  f ă /  Ca ! <f0OO O & (

__________

*Categoriile indicate sunt: ( î )  cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

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

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

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

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

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*

Şţrvicini presiat/CbjcctuJ •

1.1. Titular
1

I
1.2. Soţ/soţie /

. .

1.3. Copii
______________________ /

1

*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.

- - * r  . *

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Venitul anual
încasat ;■

1 .  Venituri din salarii . . . . .  î,; ■ rr
1. 1. Titular 7 / ^  fb u  u CXJ-CJ /ju*A¿A

1.2. Soţ/goţÎe i TíWüJ/V̂  C?uMf ■ w i  ■
Uite liu ju i AlâikjfHjL. (
1.3. Copii

*c ■" ■ ...............

2. Venituri din activităţi independente î  _
....

. . . .

2.1. Titular
//

2.2. Sot/sotiei  í

/
y

/  1 1

B- Venituri din eedarea folosinţei imnurilor />•*** 1Ş ■ • .. . -r- . -  . , - • .

3.1. Titular / / W  h j j f  ^fî {MáÁáj'̂ IÍxi Ápi ^ d i'k & u  !/?^ b i
/  L' ;  "

3.2. Şoţ7soţie jtjjuui ’ '//) / -------- Vv. Iw&Ím m u l  l / t 3 2 * o  Iu.

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

/
4.2. Sot/sotie♦ 9 /y

5. Venituri din pensii ■ - „i! ' ‘ :
5.1. Titular

/
5.2. Sot/sotie9 9 /

6. Venituri din activităn agricole
6.1. Titular 7

/
6.2. Sot/sotie5 9 /

/

5



Cine a realizat venitul. Sursa veţUtiUiii: 
. • Niime* adresăm

Serviciul prestat/obiectul 
’ generator de venit

Venitul anual 
. încasat

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

/ .
7.2. Sot/sotie» > /

/
7.3. Copii /

7 “
3. Venituri din dite surse '
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie / ~
/

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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EVEi Spitalul Judeţean de Urgenta „MayMpt&tL¿ Bxft&sctfíi' i !  " n t â,iViavrOn»au" dOtOSam
I N T R A H E - I E Ş M J E i

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

Jv{ ¿<AyL( TfedJ (Subsemnatul/Subsemnata ....... .......................... având funcţia d e ..............................
l a ........................  declar pe propria răspundere că împreună cu/familia1) deţin

umifătoarele active şi datorii:
I. Bunuri imobile 
1. Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.

Adresa
A 1 Categoria*) Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte | Valoarea de impozitare Modul de dobândire Titularul

b J i b o ? (/ i (jjMUi KiM /  fK U p  r

f ¿ - ¡M U O  1 i

D

i.'û/U'

*) 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.

Adresa Categoria*) Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobândire Titularul2)

1  ■ U e i l w p  ' w n i KM

i :  . . Hi , Cs v -IÜm K U a m > thtj-

, < W . — M u L J / î l t a z 1?27 u  • 
¡/UJjLo L .

J>
us

I casa i ; (3) casque ' :(4)i

. ^  1 ( ) ]  )M A a > CuUU tM c
U. Bunuri mobile ' ^  j
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii.

Natura Marca Număr dejw căţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2. Bunuri sub fdrmă 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 y /  Anul dobândirii Valoarea estimată

X

7



III. Bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 1.000 de euro fiecare şi bunuri imobile înstrăinate 
în ultimele 12 luni

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

Instituţia care administrează şi adresa acesteia Tipul*) Valuta Deschis în anul

i

Sold/Valoarea la zi

2  -tvgo '¿otifeeib • y

2  ' U4 2>lt h & t • jfQ -Q Q o  &

*) 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 Tipul*) Număr de titluri/ cota de Valoarea
asociat/beneficiar de împrumut participare

______________________ Z _____________________________

*) Categoriile indicare 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.

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 apumulate în străinătate.

Creditor Contr^otât în anul Scadent la 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.*)



1.1. Titular

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 si adresa Serviciul prestat/Obiectul generator de venit Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

ktM , Im L -  b tu L fu I ÂuZĂÎ,' . w  W
/ ■ < Axi l  f  ^ wv

i ( T A : n  i .7  /( . 7
liMÂJl MlQMUţi&' Ci-fi 4? J f[Mlú AjuLeéüunu

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. TituJar f t  4̂  ^ J } //UAMÂJLAl 0 Ole® úi
H X u  ludiUAiÂ p̂ ¿00 u t

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investirii

4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

Venitul anual încasatCine a realizat venitul Sursa venitului: numele şi adresa Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

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



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

Data completării



Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M avrom ati" Botoşani
IN T R A R E - IE S L R Ş  /

DECLARAŢIE DE AVERE

s ,b sO W te' / i f
7 f t i O r

de

CNP , domiciliu]

_  la

iciliul < W

_  , având funcţia
\x€K ÎWU'U 1 / , / p  A ly_____________ ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

i â

^  3  - 2 0 0  f Cu 'ÍJÁJUUI faUA 
jJibbné ¿Ü&V ¡íaí

% /Mte
/

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

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

2. Clădiri

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

Anul
dobândirii

Modul de 
dobândireAdresa sau zona Categoria* Suprafaţa Titularul

lA L tiu U

¡(áxjuq

JtliXM.



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

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţij Anul de fabricaţiey Modul de dobândire

/
/

/
/

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

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

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

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

/
/

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

<

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

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

iD izlW r b  ' Ib ico  ţ
2~ - L a 7Oii ~0¡ jk Cbhsif, (q $ <q ç ç  -â t

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

cota de participare Valoarea totală la zi

>__ _ /

/
/

/
/

~ 7 ~

*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

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

X

/
/

~ 7

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
X/

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 ll~lea

4



VII. Venituri ale declarantului si 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 f u d -ta ¡lud  1H CntXcd t  câ ki&UL

j J u k t  ( fu tb id t  /«¿J  ft v  - -
/

*N

1.2. Soţ/şp«^' Ţ iV JU l fa x J t â m p e i  n r tc n n h e  Â i  1 ‘i ^ x k '
1) 1

1.3. Copii U'lMw. /(M U #  '
PrvJ/)i>)T J ,  Mit jQ ~ w w .

V JU LA '*'® l'fA

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

1 ■ a
2.2. Soţ/soţie isxWrtM. t  H ) u 7 /W  1 ^ ü h g t r r

tyQ & SU 1 Aon

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular f r p J  t/2 fMxW&J. h  ' /UcA ' áa&U f /y H m  i lh

/
t

3.2. Soţ/soţie IdhtQ. PfJ —  K -  - tu t fo k tv  ( h

4. Venituri din investiţii
>

4.1. Titular
s

4.2. Soţ/soţie . /

5. Venituri din pensii A
5.1. Titular y

5.2. Soţ/soţie /

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular /

/
6.2. Sot/sotie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular /y/X
7.2. Soţ/soţie

/
7.3. Copii /

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

X
8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

IfiJAMi...
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