Spitalül Judeţean de Urgentă
„M a v ro m ati" Botoşani

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de ASIST. MED. PR. SEF

DELEANU GABRIELA
la C.S.M. Pediatrie

, având funcţia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1*deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

3

2005

290mp

1/2

cumpărare

Titularul1*
Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

* 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*
2

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2006

160mp

1

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2)

1/2

construire

Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

* 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

BMW

1

2010

cumpărare

AUTOTURISM

MERCEDES

1

2007

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
í

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

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

Tiptil*

Valuta

1

12000
euro

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

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

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

3.

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

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

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

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

jf.

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 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.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul
1

V

e n i t u r i

d i n

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

PROFESOR

13892

ASIST.MED.PR.SEF

57529

s a l a r i i

Sc.Post.”Prof.Dr.Doc.Enescu
Longinus” Botoşani
Spitalul Jud. De Urgenta
„Mavromati” Botoşani

1.1. Titular
DELEANU GABRIELA
1.2. Soţ/soţie

SEF SERVICIU

DELEANU LUCIAN
1.3. Copii

2

V

e n i t u r i

d i n

a

c t i v i t ă ţ i

i n d e p e n d e n t e

2.1. Titular
/

2.2. Soţ/soţie
/

3 .

V

e n i t u r i

d i n

c e d a r e a

f o

l o

s i n

ţ e i

b u n u r i l o r

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

4 .

V

e n i t u r i

d i n

i n v e s t i ţ i i

4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

5 .

V

e n i t u r i

d i n

p

e n

s i i

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie

6 .

V

e n i t u r i

d i n

a c t i v i t ă ţ i

a g r i c o l e

6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
5

/ ¿

r

^

O

86539

Sursa venitului:
Nume, adresa

Cine a realizat venitul
7.

V

e n i t u r i

d i n

p

r e m

i i

ş i

d i n

j o

c u

r i

d e

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

n o r o c

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

8 .

V

e n i t u r i

d i n

a l t e

s u r s e

t

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

19.05.2021

Deleanu Gabriela
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de ASIST. MED. PR. SEF

DELEANU GABRIELA
la C.S.M. COPII

CNP

, domiciliul

, având funcţia

BOTOŞANI

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1* deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona
BOTOŞANI

Categoria*
3

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul"

2005

290mp

1/2

cumpărare

Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

\

* 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
BOTOŞANI

Categoria*
2

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2006

160mp

1

Cota
parte

Modul de
dobândire

1/2

construire

Titularul2*
Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

* 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

BMW

1

2010

cumpărare

AUTOTURISM

MERCEDES

1

2006

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
MOŢĂ:
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

L_______________ -

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

Tipul*

Valuta

1

12000
euro

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

PROFESOR

8334

ASIST.MED.PR.SEF

55764

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
DELEANU GABRIELA

Botoşani
Spitalul Jud.de
Urgenta”Mavromati”Botosani

1.2. Soţ/soţie
DELEANU LUCIAN

Botoşani

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
________________________________

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

SEF SERVICIU

83266

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

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

Semnătura

19.05.2020

Dideanu (Tahrieln
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de ASISTENT SEF

DELEANU GABRIELA
la CSM COPII
domiciliul

, având funcţia

BOTOŞANI
5

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
BOTOŞANI

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

3

2005

290mp

1/2

cumpărare

Titularul1*
Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

* 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
BOTOŞANI

Categoria*
2

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2006

160mp

1

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2)

1/2

construire

Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

* 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

AUDI A6

1

2004

cumpărare

1

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

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

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare Ia zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
■

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

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

Tipul*

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.
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3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro p

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
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 prcstat/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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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

PROFESOR

10665 lei

ASIST. SEF

52686 lei

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
DELEANU GABRIELA

Sc.Post.’Trof.Dr.Doc.Enescu
Longinus” Botoşani
Spitalul Jud.de Urgenta
„Mavromati” Botoşani

1.2. Soţ/soţie
73936 lei

DELEANU LUCIAN
1.3. Copii
Ag. Jud pt. Prestaţii Sociale
Botosani( ian-mai)
M.A.I. (noiembrie,dec)
2. Venituri din activităţi independente

DELEANU GABRIELTEODOR

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
4,2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
5

ALOCAŢIE

420 lei

SOLDA

240 Iei

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

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

Semnătura

20.05.2019

DECEANL GABRIELA
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DECLARAŢIE DE AVERE

DELEANU GABRIELA
la _C.S.M. COPII

Subsemnatul/Subsemnata,
de ASIST. MED. PR. SEF

, domiciliul

CNP

, având funcţia :i
v f|

BOTOŞANI

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia11 deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
1. Bunuri imobile
I. Terenuri
NOTA :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona
BOTOŞANI

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul0

3

2005

290mp

1/2

cumparare

Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

* Categoriile indicate sunt: (I) 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
BOTOŞANI

Categoria*
2

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2006

160mp

1

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul0

1/2

construire

Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

* 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

AUDI

1

2006

cumparare

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

Anul dobândirii

Valoarea estimată

111.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare Ia zi

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

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi
--

r

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

3

3.

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

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

y

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/Obieclul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

—

1.2. Soţ/soţie

•-

1.3. Copii

*ă<?exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor sai de familie, realizate în ultimul an liscal 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

PROFESOR

11937

ASIST.MED.PR.SEF

39559

1. Venituri clin salarii
1.1. Titular
DELEANU GABRIEL A

Sc.Post.’Trof.Dr.Doc.Enescu
Longinu” Botoşani
Spitalul Jud.de
U rge nta ”M a v ro ma ti” Bo tosa ni

1.2. Soţ/soţie
65198

)ELEANU LUCIAN
1.3. Copii
Ag.Jud.pt.Prestatii Sociale
DELEANU GABRIELBotoşani
TEODOR
2. Venituri din activităţi independente

ALOCAŢIE

1008

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
-■
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

-

5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
.....

5

6.2. Soţ/soţie
'
i
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
Nume, adresa
2. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
j.
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

■J

8. Venituri din alte surse
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

Seninătu ra

22.05.2018
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de ASISTENT SEF

, având funcţia
,

DELEANU GABRIELA
la CSM COPII

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

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul1)

3

2005

290mp

1/2

cumparare

Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

* 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
BOTOSANI

Categoria*
2

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2006

160mp

1

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul2)

1/2

construire

Deleanu Gabriela
Deleanu Lucian

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

Marca

AUTOTURISM

AUDI

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
1

Modul de dobândire

2006

cumparare

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

Anul dobândirii

Valoarea estimată

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

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
DELEANU GABRIELA

Sursa venitului:
numele, adresa
Sc. Botosani
Spitalul Jud.de Urgenta
„Mavromati” Botosani

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

PROFESOR

10584 lei

ASIST. SEF

32124 lei

1.2. Soţ/soţie
DELEANU LUCIAN
Botosani
1.3. Copii
DELEANU GABRIELAg. Jud pt. Prestatii Sociale
TEODOR
Botosani
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
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
5

42412 lei

ALOCATIE

1008 lei

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
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

06.06.2017
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DECLARATIE DE AVERE
9

Subsemnatul/Subsemnata,
de
f r S / S T e *£T_
3& r

CNP

la

g

9oo

r

x

y

u

V

, avand functia
_____________’ ,

rY fU D S A H ! ___________________________

uomiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1* detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona

Categoria*

£ Q O S'

3

ISo j o s / b v /

Vr .!■V'.it--m
t"
1
---- »7" VA-i v---- GotaModulde
Suprafata
Titulara!1*
parte
dobSndire
SufY'fidr& rC
!%
h& te& nu u s e *

Anul
, dobSmlirii

/
X
/

6

/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuital civil.
*2) La 'T italar,, se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titalarul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
—1—w. g. ■?-.

Adresa sau zona

:*■. 'j~y.'** •’ / r.

Categorla*

2
’

^

Anul
Suprafata
dobandiril

SjOOB

J

'

Cotaparte

iwt ■

>

/

X

/

________

1

M odulde
dobandire

Titularui2)

X

r\(h

1

1

---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 si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura
fH C T O T ufliShr,

Marca

Nr. de bucati

9. -

Anul de fabricate

A

PfU N

r

Z jO

7
/

Modul de dobandire

^

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

/

?
/

/
/

/

/

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile mstrainate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
instralnat

Data
mstrainarii

Persoana catre care s-a
mstrainat

Forma
instrainarii

--- ------—

" 7
/ '

2

Valoarea

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

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

■—

/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de 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 si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si particip an t in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de impriimut

I-.;.

Tipul*

Numar dc titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

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

3

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echiva’entul a 5.000 de euro pe
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Contractatin anul

/
/

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 romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*
:.
O n e a r e a l i s t venitul
V .':.

. .

_ —

"§

’
-Ti
mime e!adresa

SC^ c CB“ r a t w d c ^ n i t C<,,,

liinocaf

1.1. Titular

//

1.2. Sot/sotie

/
/
/

1.3. Copii

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

4

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

Cine a realizat venitul

1. Venituri dinsalarii

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Zi&OAC/r
p/^oh, AKj
7*&G<
■ QCUf L-OU6fA/tf3[
e&‘^2fclih tsc- U£G, .
> w m oM /m t' b T

1.1. Titular

b&i&fMU <2/m&tWC4

pfhQ'F^SO^

Venitul anual
mcasat

S, 00dJ&
%o<$

1.2. Sot/sotie

/ir&ou e/pea&hf

POUTS

ooo JLu

1.3. Copii

7&XX>£-<*A-e£l&t
2. Venituri din activitati independente

lr& /3Z u'

2.1. Titular

—

->

/

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedareafolosintei bunurilor

/

3.1. Titular
3.2. Sot/sotie

____ z ___________

4. Venituri din investitii

/

/

4.1. Titular
/

4.2. Sot/sotie

-------------N
/

/

/

/

5. Venituri dinpensii

/

5.1. Titular

/
5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole

/

6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

7
1

5

7------------------------------------------------------

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

/

7.2. Sot/sotie

/
/
/

7.3. Copii

Venitul anual
fncasat

7
/
//
/
//
//
/
__ z__________

'.

7.1. Titular

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

"

/
/
/

8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

7
/

-----------

/
/
/
/
/

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

6

______

Spitalul Judetean de Urgenta „MavromxtiiIf'-Bot&stetBan doT/rgenti”

I V I Ss §SS35h - h

M ^ a r e -iesir ,
DECLARATIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie,de laborator sau de serviciu

__

Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

Subsemnatul/Subsemnaf^a . . . A ^ r r ^ ^ ^ / . ^ . . . ^ ^ 4 ^ f e ^ 7.avand functia de
la ...... Q S S ^ ...& 8 ip J U ...... declar pe propria raspundere ca Tmpreuna cu familia1) detin
urmatoarele active si datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa

Categoria*)

Anul dobandirii

fSefeaau*

Suprafata

Cota-parte

Valoarea de impozitare

/]*L

f^-Q<0et5 '

Modul de dobandire

Titularul

(^fn p jru y& _

zi/c

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

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

Categoria*)

Anul dobandirii

Suprafata

Cota-parte

Valoarea de impozitare

/G O v tp . / / h
------------

Modul de dobandire

Titularul2)

< U )fS iT K u u Z -(r

7 _________

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

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

Marca

Numar de bucati

Anul de fabricate
& QOG

Q u ro T Z t& w ) A U k i

s

Modul de dobandire
< 2 i/M p M A /b < L & -

'

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national ori universal sau altele
asemenea, a caror valoare Tnsumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la
momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimate

G tW fiue.

<U/ejk

III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile Tnstrainate

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

Tipul*)

Valuta

Deschis in anul

Sold/Valoarea la zi

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

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

-

—

Tipul*)

Numar de titluri/ cota de
participare

Valoarea

......................... 7

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

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

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

Contractat in anul

Scadentla

Valoare

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

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele §i adresa j Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual mcasat

1.1. Titular

A s / sv . S& F-

3 o g Ml /

1.2. Sot/sotie

L3. Copii

b & c k /W L

'uac'/k ,& £ % f
v ,s tit r/ ^ c n<
r e o to L

csaeuiAH s- 4 0 .0 0 o lih '
/fZ -£ X S ^ 7 < b

) Se excepfeaza'aeTa oectSrare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelof de gradul I si II.

1 3 2 A J lu

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

in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

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

Spitalul Judetaan de UrgentS
„M avrom ati* Batoeani

DECLARATIE DE

AFAAAH U

Subsemnatul/Subsemnata

Q
ep
--------------

de
domiciliul

(SA A>£i&CA-avand functia

la C ^ M Cdpxj
CNP
r
—

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

—

/}> (FTd><0/12//
4

■
___ __________________ ________________________________________________________________ |

cunoscand prevederile art. 292 din Codui penal privind falsul in declaratii, declar pe
propria raspundere ca Tmpreuna cu familia 1) detin urmatoarele:
I. BUNURIIMOBILE
1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte (ari
A d resa sau zona

1

C a te g o ria *

A, OTOS/\^/i

3

Anul
d o b an d irii

S u p r a fa (a

C o ta

M o d u l de

p arte

do b an d ire

Qj OOF 2 y&ryi

T itu laru l2

C(/m M£A£6
LuOib

*Categoriile indicate su nl:(l)agricol: (2) fo re stie r; (3) inlravilan; (4) luciu apa; (5) alte ca tegorii de terenuri
extravilane, daca se ajla in circuitul civil.

2. Cladiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte /ari
A d resa sau zona

[borCG/tA//

C a te g o ria *

z

Anul
d o b an d irii

S u p rafata

C o ta

M o d u l de

p arte

d obandire

T itu laru l2

OOtJSr&uize t2&£AW6/)W XA
'3&&A+/L/ /Mfit Ml

QjOOfc

J

*Categoriile indicate sunt. (1) aparlamenl; (2) casu de lucuit; (3) casd de vacanfd; (4) sp a fii com erciale/de
productie.

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, ;alupe, iahturi §i alte mijloace de
transport care sunt supuse tnmatricularii, potrivit legii
N atu ra

fi-£ /7 0 T u £ ig w

M arca

N r. de
bucati

A

A nul de f a b ric a te

M odul de dob an d ire

210021

2.
Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de
arta $i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a
caror valoare insumata depa$e$te 5.000 de Euro.
Nota : se vor m enfiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se a f a sau nu pe terito riu l R om aniei la
m om entul declarant.
D escriere s u m a ra

A nul dobandirii

V a lo a r e estim ate

____ -__

III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPA$E$TE 3000 DE EURO FIECARE,
§1 BUNURI IMOBILE iNSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
N a tu r a bu n u lu i
Instrainat

D ata
in striiinSrii

P e r s o a n a c 3 t r e c a r e s- a
TnstrSinat

F o r m a instriiin arii

V aloarea

-------- "

IV. ACTIVE FINANCIARE
l.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 Euro
Nota : se vor declara inclusiv cele aflate in b a n d sau institut'd fm a n c ia re din strainatate
I n s t i t u t i a c a r e a d m i n i s t r c a z a si
a d r e s a acesteia

D cschis
in a n u l

V aluta

T ip u l *

S o l d / v a l o a r e la zi

_____________ 2 ___

x
s
/

/

/

/

/

*Categoriile indicate sunt: (I) C om curent sau echivalente (inclusiv card); (2) D eposit bancar sau echivalente; (3)
Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fo n d u ri p rivate de pen sii sau alte sislem e cu acum ulare(se vor declara
cele aferente anului fis c a l anterior).

2

2.Plasamente, investitii directe $i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata
a tuturor acestora depa$e$te 5.000 de Euro
Nota : se vor declara inclusiv investigate f i participarile in strainatate
E m i t e n t t i t l u / s o c i e t a t e a in c a r e p e r s o a n a e s te

T ip u l *

N u m 3 r de litlu ri /

a c lio n a r sau asociat / b e n eficiar de T m p ru m u t

V a l o a r e a t o t a l a la zi

cota de p a rtic ip a re

4

*Categorii!e indicate s u n t: (1) Hdrtii de valoare definute (litluri de stal, certificate, obligafiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in
socielafi comerciale; (3) Imprumuturi acordate in mime personal

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depa§esc echivalentul a 5.000 de
Euro pe an:
N ota : se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

o

V. DATOR1I
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizitionate in sistem
leasing §i alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e$ete 5.000
Euro.
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate
C red ito r

C o n tractat

Scadcnt

in a n u l

la

V alo are

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata
din partea unor persoane, organizatii, societatii 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
individual^ depa§e§te 500 de Euro*
C IN E A R E A L IZ A T
V EN 1TU L

S E R V IC 1 U L P R E S T A T /O B 1 E C T U L

S U R S A V E N IT U L U I:
NUM ELE,

G E N E R A T O R D E V EN 1T

ADRESA

V E N IT U L

A N U A L

IN C A S A T

1.1 Titular

\
V

1.3 Copii

\

1.2 Sot /sotie

X

*Se excepteaza de la declarare cadourile $i tratatiile ttzuale prim ite din partea rudelor de g ra d u l I f i al Il-lea

VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal
incheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu inodificarile §i
coinpletarile ulterioare).
Nota: se vor declara inclusiv veniturile proveniie din strainatate
J

C IN E A R E A L JZ A T

S U R S A V E N IT U L U I:

S E R V IC IU L P R E S T A T /O B IE C T U L

V E N IT U L

N U M ELE, ADRESA

G E N E R A T O R D E V E N IT

V E N IT U L A N U A L IN C A S A T

1. Venituri din salarii
1.1 Titular

GP/f. tfUA
6/t6£J6rL A »*4AVK0M/rfl */ST

/) 3 /e > r . s/ e F

J ju '

. MOP. M A M
' i-OA/GfM<SZ /IT
1.2 Sot /sotie
f^cr-<£<L
£/

jltu

/><3£ /r in a m ao I
/lo r e

/3//eocS
C,/^luAA7/<^
)

’

24-ooo

M ('

1.3 Copii
T60/SOL -

X' '
JiJeicU jL

j)£ € > c/m &
/y r~

2. Venituri din activitati independente
2.1 Titular

_______ j &j

y
X

2.2 So( /sotie
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1 Titular
C IN E A R E A L IZ A T

S U R S A V E N IT U L U I: N U M E ,

S E R V IC IU L P R E S T A T /O B IE C T U L

V E N IT U L

ADRESA

G E N E R A T O R D E V E N IT

V E N IT U L A N U A L IN C A S A T

---------- -—-----

3.2 Sot /sotie,etc.
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

/

/
/
/

/
4

6.2 Sot /sotie

-— —-------------- ------——^

—

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

__

/
7.2 Sot /sotie

/

7

/
/

7.3 Copii

/
8. Venituri din alte surse
8.1 Titular

’---------------------- ----- --

8.2 Sot /sotie
8.3 Copii
*

/

x

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

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor Tn coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
Prezenta declaratie constituie act public §i raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii:

Semnatura:

3 Q•OSM /Z

J

5

