
I S p ita lu l J u d e ţe a n  d e  U rg e n tă  
j ,M a v ro m a ti"  B o to ş an i

DECLARAŢIE DE AVERE iNTRARE-IESIRE

|î:
Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANUIULIA-GEANINA, având funcţia
ţie Director fînanciar-contabil la Spitalul Judeţean ’’Mavromati” Botoşani,

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

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

i| I. Bunuri imobile
jj 1. Terenuri

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

IBOTOŞANI 3 2006 480 M.P. 1/2 VÂNZARE-
CUMPĂRARE

Ungureanu 
Vilian/Ungurean 
u Iulia Geanina

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

ji 2. Clădiri
C NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

|BOTOŞANI

| i

2 2006 150 m.p. 1/2
VÂNZARE-
CUMPĂRAR

E

Ungureanu 
Vilian/Ungureanu 

Iulia Geanina

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

ij Autoturism Ford 1 2001 VANZARE-
CUMPĂRARE

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

j; 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 ESTE CAZUL

Ij.
*

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 ESTE CAZUL

¡I-
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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
j

[• NOTĂ:
i: 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 ESTE CAZUL

1
\\
j:

*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).

T ;
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 ESTE CAZUL

*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.
li!! ;
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
ţţn:

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

NOTĂ:
I 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

2006 2031 43.000 EURO

Descoperire cont 15.000 LEI

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 ESTE CAZUL

!'

1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

1.3. Copii NU ESTE CAZUL

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îş 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)
i i ' .

ij, 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

Ungureanu Iulia-Geanina Spitalul Judeţean ’’Mavromati” 
Botoşani salariu

'V > r \  t ^ C L - h ^ r ^  V  « £
63790

l¿4<ro
1.2. Soţ/soţie
Ungureanu Vilian salariu 85548
1.3. Copii:

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular NU ESTE CAZUL

2.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular NU ESTE CAZUL

3.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular NU ESTE CAZUL

4.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL
r

5. Venituri din pensii
5.1. Titular NU ESTE CAZUL

|5.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular NU ESTE CAZUL
1 : '
Ii.. •.

;6.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL
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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 NU ESTE CAZUL

7.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

7.3. Copii NU ESTE CAZUL

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular NU ESTE CAZUL
¡
¡8.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

¡8.3. Copii: RALUCA alocaţie 1982

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

Data completării Semnătura

27.05.2021
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S p ita lu l Ju d e ţe a n  de U rg e n tă  
„ M a v ro m a îi"  B o to ş a n i

INTRARE-lESiRE

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, L /M  <=rf/ &J£. A  H  Lf 1 \JtL-i A—  OrST/V/^f m At", având funcţia
de &TQj^c?r;>A - tt n ă n $>pr 7AA¿/ - i W - ,

domiciliul ^d[C> 4Phj^f (_______ t

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
? Iodul de 
dobândire Titularul1*

5 cHjQO(p> /-f<POfr>p //¿ Uq9i^e£Lúú y  
U4<f¿¿se& eua j i

i ' — f
€>/

k h ' a / Ñ r -

* 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.5

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

o L <0-Oo (p /f-rfbrg^p / A
WryŞter&Cffttll \!~ít 

~C04fQt*/&si09  fatk
— / ~ T

■ —

i



* 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) rry ■/ J L a o  /
_____ ' /

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

/V u  C ~ fh ^tX L -— -

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

M u

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

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

Af a  C 4 M U —

*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 titiu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/benefîciar de îm rumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

N  u  ___ -

*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

o 2 o o  £

'¿CjQţuirt CUI /O-r a o o  N-eu
/

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 N u  ¿A* -U[_

1.2. Sot/sotie* j N u "tU-i——

1.3. Copii N u & 'T^r ■VL—

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

î. Venituri din salarii
1.1. Titular

U nCf UL &ea
vV i hU ltN L U ù io L , • - , __

M c c yrÿn o c c Â ' '/a ./cL rb 'lţ
1.2^Soţ/soţie

ce V /7a * o UcN cl

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular N i l t

2.2. Sot/sotie
1 s N u  B J B e r -U i____

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular 'N U  B f T B u _ . .

3.2, Sot/sotic» ! N i l  E ^ i r E r

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular N  !U -fc- O/jyLri U

4.2. Sot/sotie3 » N u  B B r N -

5. Venituri din pensii
5.1. Titular N u  z N i B r  o j N ^m

5.2. Sot/sotie
3 3

N u  â / b f ^ u t

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular N U

6.2. Sot/sotie
» 1 N u  Ô U N BU
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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 f jU  C A jE U - [î

7.2. Sot/sotieî 5 N  i l r

7.3. Copii M L{_ l

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular N  U CA-j&U i

8.2. Soţ/soţie H U - —

8.3. Copii
/¿ a W 'ö , o ^ / o a c i A i ^ A e & pr-r—i - T — t — 3--------------- -̂-------7

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

Data completării Semnătura

o2_? - ° tT
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DECLARAJIE DE AVERE
/ uJJRa r e -IESIRE

iW k *  '

Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANUIULIA-GEANINA, avand funcfia
de Director financiar-contabil la Spitalul Judefean ’’Mavromati” Boto$ani,
CNP domiciliul in Botosani

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

* 1) Prin familie se m^elege soful/sopa §i copiii aflafi in intrepnerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobUndire Titularul1

BOTO$ANI 3 2006 480 M.P. 1/2 VANZARE-
CUMPARARE

Ungureanu 
Vilian/Ungurean 
u Iulia Geanina

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap5; (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/sofia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafapa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

BOTO§ANI
2 2006 150 m.p. 1/2

VANZARE-
CUMPARAR

E

Ungureanu 
V ilian/Ungureanu 

Iulia Geanina

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan|a; (4) spapi comerciale/de 
productie.

*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, mapni agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire

Autoturism Ford 1 2001 vAn z a r e -
c u m pAr a r e

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

NOTA:
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimate

NU ESTE CAZUL

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

Natura bunului Data Persoana catre care s-a Forma Valoareainstrainat instrainarii instrainat instrainarii

2



NU ESTE CAZUL

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 band sau institujii financiare din strainatate.

lnstitufia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

NU ESTE CAZUL

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

2. Plasamente, investifii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investifiile §i participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar dt imprumut Tipul* Nurnar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

NU ESTE CAZUL

3



*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare de(inute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) 
acfiuni sau parfi sociale in societafi comer dale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanjii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

asenienea bunuri, daca valoarca insumaia a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro

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

Creditor Contraetat in anul Scadentla Valoare

2006 2031 43.000 EURO

Descoperire cont 10.000 LEI

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de pia|a, din 
partea unor persoane, organizafii, societal comerciale, regii autonome, companii/societajj nafionale sau 
institufii publice romane$ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$e$te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular NU ESTE CAZUL

1.2. So^sotie NU ESTE CAZUL

1.3. Copii NU ESTE CAZUL

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  §i al 11-lea
4



VII. Yenituri ale declarantului 0  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 anna)
Incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Ungureanu Iulia-Geanina Spitalul Judetean ’’Mavromati” 
Boto$ani salariu 63.800

1.2. Sopsope
Ungureanu Vilian salariu 68.250
1.3. Copii:

2. Venituri din activitafi independente
2.1. Titular NU ESTE CAZUL

2.2. Sopsope NU ESTE CAZUL

3. Venituri din cedareafolosinjei bunurilor
3.1. Titular NU ESTE CAZUL

3.2. Sopsope NU ESTE CAZUL

4. Venituri din investifii
4.1. Titular NU ESTE CAZUL

4.2. Sopsope NU ESTE CAZUL

5. Venituri din pensii
5.1. Titular NU ESTE CAZUL

5.2. Sopsope NU ESTE CAZUL

6. Venituri din activitafi agricole
6.1. Titular NU ESTE CAZUL

5



6.2. Sot/sobie NU ESTE CAZUL
-

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular NU ESTE CAZUL

7.2. Sol/sobie NU ESTE CAZUL

7.3. Copii NU ESTE CAZUL

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular NU ESTE CAZUL

8.2. SoJ/sobie NU ESTE CAZUL

8.3. Copii
Pentru Plati si Inspectie Sociala alocatie 1.008

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

Data completarii Semnatura

26.09.2019
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DECLARAŢIE DE AVERE

Spitalul Ju d e ţean  de Urgentă 
„■Mavromutl" Botoşani

INTRARE-IESIRE
N& fllg.»jhumCMă,

Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANUIULIA-GEANINA, având funcţia
de Director financiar-contabil la Spitalul Judeţean ’’Mavromati” Botoşani,
CNP domiciliul în 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*

3 2006 480 M.P. 1/2 VÂNZARE-
CUMPĂRARE

Ungureanu 
Vilian/Ungurean 
u Iulia Geanina

* 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 Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

2 2006 150 m.p. 1/2
VÂNZARE-
CUMPĂRAR

E

Ungureanu 
Vilian/Ungureanu 

Iulia Geanina

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

Autoturism Ford 1 2001 VÀNZARE-
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 ESTE CAZUL

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoareaînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

2



NU ESTE CAZUL

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 ESTE CAZUL

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

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

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

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

cota de participare Valoarea totală la zi

NU ESTE CAZUL
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*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

2006 2031 43.000 EURO

Descoperire cont 10.000 LEI

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 ESTE CAZUL

1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

1.3. Copii NU ESTE CAZUL

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îş 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/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Ungureanu Iulia-Geanina Spitalul Judeţean ”Mavromati” 
Botoşani salariu 63.800

1.2. Soţ/soţie
Ungureanu Vilian salariu 68.250
1.3. Copii:

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular NU ESTE CAZUL

2.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular NU ESTE CAZUL

3.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular NU ESTE CAZUL

4.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

5. Venituri din pensii
5.1. Titular NU ESTE CAZUL

5.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular NU ESTE CAZUL
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6.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

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 NU ESTE CAZUL

7.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

7.3. Copii NU ESTE CAZUL

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular NU ESTE CAZUL

8.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL

8.3. Copii
Pentru Plaţi si Inspecţie Sociala alocaţie 1.008

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

Data completării Semnătura

21.05.2018
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Spitalul Judetean de Urgenta i 
„M a vrom a t!" Botosani {

DECLARATIE DE AVER' I tLUNA ..(/LAN

Subsemnatul/Subsemnata, UvA G.Q u, V \ U L i^  \tj Ar_____  , avand functia
de4 -cQ^CaO^, CoMTArfe-iL- la  ‘S'tVxAUu.t_ jti-L. ^  U^G^lhtAt u MA^flor^/Vu * ,

domiciliul o  i ca^Pyts v________________________________

5

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

*l) Prin familie se inteiege 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 sail zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

L,o o  (p,
V  A N A '^ J t
C u

UH €?(_&•>£.C A n u V \ 
u t

T f

* 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)

X c$oo<£ A 6On-y. p». UoL TJ N&rUttfTQN u>  ̂
UN N u  /T

—------------ ------------------------ - ----------------- _ / l

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 inmatricularii, potrivit legii

Natura
‘; '  ' • r  

M arca Nr. de bucafi
-;-- 1 • 1 f,------------- —’
Anul de fabricate Modal de dobandire

fiu -lirf u r-t m J v 3 ___

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 
insumata depa§e§te 5.000 de euro

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

la momentul declararii.

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

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

//o f  £ ----
" 7 ^
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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 institute financiare din strainatate.

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

A/t/ ev/L 7^

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

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

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

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

cota de participare Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
acfiuni sau parti so dale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate 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, garanfii emise in beneficiul unui terf, 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.

’—’---------------- -------------- •----- '■ —■" ■' "■ ' '
Creditor

--- i... . ----:------------ -------
Contractat in anul Scadent ia Valoare

c 2 so o  G h o o a  b  u  r o
<2*^/ C-<? < £ 'Of— 

a ^ r y - r - /to -  £-€’/

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institute 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 A /u  C^o lYlaJ,
A

1.2. Sot/sotie
/ -

1.3. Copii ■jL - ~/ -

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

4



VII. Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal mcheiat 
(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/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

U y& uA S W u rUL/'A-G ew i y A  '/&o-/cscu ; 3  e x  fe rre t U
1.2. Sot/sotie

U N Q u& tA rtw  V /4 -//W V a  / c i  r - 1 6 4 .
1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular W u  e v A  Ccl

A

2.2. Sot/sotie Hot -eVfci.
A

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular b/u. es/<x

A

3.2. Sot/sotie M u
A

4. Venituri din investitii
4.1. Titular Met

A

4.2. Sot/sotie M u  ^ 4  Ccl
A

5. Venituri din pensii
5.1. Titular Ki\j -e-MrL cuz

A

5.2. Sot/sotie /V u  '&&£. £x x )cl*j£_ .̂
“ A

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular M u

/>
6.2. Sot/sotie N  u  a A  (A?

A

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii $i din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

O bJG L fQ g jC m /u l VA-(zkTF}wrNt\ - •Afcrfcu^cir^. f  uotecaj-* JU -
8.2. Sot/so^ie y

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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 1 

DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANU IULIA-GEANINA, având funcţia  

de Director financiar-contabil la Spitalul Județean ”Mavromati” Botoșani,  

CNP   domiciliul în Botoșani 

  

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) 

BOTOȘANI 3 2006 480 M.P. 1/2 
VÂNZARE-

CUMPĂRARE 

Ungureanu 

Vilian 

Ungureanu Iulia 

Geanina 

       

       

       

     

    * 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) 

BOTOȘANI 

2 2006 150 m.p. 1/2 

VÂNZARE-

CUMPĂRAR

E 

Ungureanu 

Vilian/Ungureanu 

Iulia Geanina 
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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 

Autoturism Ford 1 2001 
VÂNZARE-

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 

 

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 

NU ESTE CAZUL   

   

   

   

   

 

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  

NU ESTE CAZUL     

     

 

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 

NU ESTE CAZUL     

     

     

     

     

     

     

 

*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. 

 

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 ESTE CAZUL    
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*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 

 2006 2031 43.000 EURO 

 Descoperire cont  10.000 LEI 

    

    

    

 

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 ESTE CAZUL   

    

1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL   

    

1.3. Copii NU ESTE CAZUL   
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*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    

Ungureanu Iulia-Geanina 
Spitalul Județean ”Mavromati” 

Botoșani 
salariu 72.141 

1.2. Soţ/soţie    

Ungureanu Vilian I.G.P.R. salariu 61.500 

1.3. Copii:     

    

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular NU ESTE CAZUL   

    

2.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL   

    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular NU ESTE CAZUL   

    

3.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL   

    

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular NU ESTE CAZUL   

    

4.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL   

    

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular NU ESTE CAZUL   

    

5.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL   
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6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular NU ESTE CAZUL   

    

6.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL   

    

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 NU ESTE CAZUL   

    

7.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL   

    

7.3. Copii NU ESTE CAZUL   

    

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular NU ESTE CAZUL   

    

8.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL   

    

8.3. Copii: MIHNEA  alocație 1.008 

RALUCA  alocatie 1.008 

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

  

09.06.2017 ………………………… 
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DECLARAŢIE DE AVERE

^ /% Z a > 4 ?

Subsemnatul/Subsemnata, \ U L < A -  Gl*. i î r ______  , având funcţia
de Ik QjC CTq (Ă EVRCLQăA- OOhTflffvt u ______ v7£vlul, \jTI(3ĉ  K î A fefly&S/VN'

CNP ____________________ , domiciliul _____fc o T p S  A n  i____________________ |____________

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}

»v

h  v o!bo Q> l i 8 o ^ yA
\f £ Oa-s----
QjX Vuâ Cl Na r€_

\ioQ LL.'iCaoa t' 
O U V»

> r s

----------- —

* 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)

K \ i c^c ' J h
\A0o vfereeL f>tc Ib-Ai

oi \} {
> ! V 1 A

-------
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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

H a io iu  ă LS.'Yw \ J a o t 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 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 flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoareaînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării
. _ _____ ^ _____

__________ •

------- - -I------ -------------------- —
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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

«r--------------------------------------- _____ -------—

/

<- _—.— ------------------------ .---- --
---- -

*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 Ia zi

——

>

^ 2 -------- ------------------------------------------------

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in 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

\ I h  ooo

------------- ----------------------- —---- ------------

----------------------------- ------

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

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 Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular ' .
UnQt&riZ&nct {<̂-( ( <*L~

~\l cr&dr>i}n ciL— f c  SA fa S c x  rn V -o 95
1.2. Soţ/şpţie'

U fttjii re-ance V / / / & 0 f, (S-?. & A c t/a r fu .
1.3:topii a J i e c c L - f t ^ f ° k

c& foG cupve.
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
y

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
-  —
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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. 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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