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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata?voristeanu Félix Ionel
de As. sef coordonator -Camera"de garda ]§avenf <5n Inri M nw rnm ati - P .am pra rlp narria  Savftn i

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
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*

el ix 
lix
armen
ix

1 2020 60 ari 100% donaţie Zvoristeanu F

1 2018 8.007mp 50% vânz- cump Zvoristeanu Fe 
7vnristpami C,;

1
2014-2015 2HA 50% vânz- cump Zvoristeanu Fe

1 __ îo a z_____ -±La ri_ 50%
vânz- cump

Zvonstean tr€c  
Zvoristeaiiu F<?1

rmen
ix

Zvoristeanu Carmen
* 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

NO TĂ :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa san zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

1 .-1-99.4_____
45mp 50% vânz- cump Zvoristeanu Feli

anexa 1997 52mp 50% ! vânz- cum[
-rvoristearm-rei 
Zvoristeanu Ca

men

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 eoproprietate, 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 Logan î

2013 vânz-  cump inmatriculatpe

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte diu 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 e  cazul

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 e cazul

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

2 Euro 2008 14.000- 50%

2 ...... Ron 2008 13.000- 50%

2 Euro 2015 3.000- 50 % ”

2 Ron 2008 3.500- 50%

2 Ron 2018-2019 ] 40.200

2 Ron 2020-2021 15.000

*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/benefîciar de împrumut Tipul* Nuinărde titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

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

:■; * ... .................................................. .................................* * • • • * •  « v . , . ; , - ............................................................................ * .................................................... ... .................................'  w  *
.......................................... ... ........................................ ................................................... .... * ................ ... ............................................ * .................. * ................................ .................................* • : ► * ; * *  ». * * * •  * '» '*  *  ..................

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 anal Scadent la Valoare

nu C U1

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/Obieetul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

Zvoristeanu Felix ga arii+tichete vacanta A ngajat Sp. Jud. Mavromati 36690+1450

1.2. Sot/sotie9 1
Zvoristeanu Carmen Sa larii+ tichete vacanta.. ■......... •.. Angajat Sp. Jud. Mavromati 34373+1450

1.3. Copii ................. /

*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/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titulari i 1 £ < S £ V 0  '
1.2. Sot/sotie

-9 ■ ■ ....... T < r J U  S o  &
f a d  . f M h m t c .

1.3. Copii 7 Ci t t c u c i î  vocc/L £ fo ~

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2, Soţ/soţie

3. Ven ituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie.......... 5............:J ................::

4. Venituri din investipi
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie»..... .1 ... .......................

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/soţie

6. Venituri din activitâp agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



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

Data completării 
26.05.2021
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Spitalul Judeţean da Urgentă
„M s v ro m a ti"  Botoşani

INTRARE-lESiHE
l  TL _<?s. ¿>

DECLARAŢIE DE AVERE9

Subsemnatul/Subsemnata, Zvoristeanu Félix Ionel___________ ________ _ , având funcţia
de Aş,_s.fif coordonator.  _ —_ _ —_  la Sp. Jud-Mavromati _ -Gamera De garda Saveni------’
CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia0 deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţuVsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

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

9

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul0

elix

îlix

1 2020 60ari 100% Donaţie Zvoristeanu F

1 2018 8.007mp 50% vânz- cump Zvoristeanu F
1 2014-2015 2ha 50% vanz-cump Zvoristeanu

1 1997 11 ari 50% vanz-cump
rCarmen ~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 OT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul0

1 1994 45mp 50% vanz-cump
ZvorrsteantrFeH

anexa 1997 52mp 50% r tu m r v -

Zvoristüarra-
v d i  11 IUI 1

1



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. ric bucăţi Anul de fabricaţie Modal de dobândire

autoturism Logan 1 2013 vanz-cump înmatriculat
-sotte

'

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 e cazul

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

nu e cazul

2



IV. Active financiare

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

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

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

-
2 Euro 1 2008 14.000-50%

2 Ron 2008 13.000-50%
2 Euro 2015 6.000-50%
2 Ron 2008 3.500-50%

2 Ron 2018-2019 40.200

*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 fisca l anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.060 de euro

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

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

cota de participare Valoarea totală la zi

Nu e cazul

*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 TĂ :
Se vor declara inclusiv cele aliate 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

nu e cazul

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie9 9

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îş i  al 114ea

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 
(jcncrator de venit

Venitul anual 
încasat

J. Venituri din salarii
1.1. Titular

Zvoristeanu Félix Ionel Salarii +  tichete vacanta angajat Sp. Jud Mavrnr nati fi? fififi+1 dfi
1.2. Soţ/soţie .Jllot^ndaJerzorerie. a  n t 2 r \

Zvoristeanu Carmen Liliana Salarii+tichete vacanta angajat Sp. Mavromati robu -------------------------------

54.288+1450
1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Sot/'sotie» »

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie
4 . »

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. Sot/sotie? »

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prcstat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Sot/sotie
-  ■............ 7 5 -

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sot/sotie
j j

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
28.05.2020
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Spitalul Judeţean de Urgentă  
„M avrom ati"  Botoşani

INTRARE-IEŞIRE . 

DECLARAŢIE Dl AVERE9

SubsemnatuI/Subsemnata^voriSteSdd . ___________ ___ ______ , având funcţia
de As. sef coordonator-Camera fle gardgjŞavenr~gp j ucj Mavromati - Camera de garda S aveni ,

, domiciliul Saven i. ___ _______ ____

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penai privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia0 deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Anul ,3S Ă
C i arte dobândire

1 2020 60 ari 100% donaţie

1 2018 8.007mp 50% vânz- cu mp

1
2014-2015 2HA 50% vânz- cu mp

1 1 9 9 7 ... —I la r i— 50% vânz- cump
--- ------ . w*. ----------

Titularul0

Zvoristeanu Felix
Zvoristeanu Félix
Zvorii nu Carmen
Zvoristeanu Félix 
Zvoristeanu Ca rmeni
ZvoristeanuFelix 
Zvoristeanu Carmen

* Categoriile indicate sunt: î l )  agricol; (2) forestier, (T) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular” se menţionează, în cazai bunurilor proprii, numele proprietarului (titularei, soţul/soţia, copilul), 
cazul bunurilor în coproprietare, 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
jlobâm lirii Suprafaţa

* ‘ : '
Cota-
parte

Mdtfi l̂ de , 
vd ifând ire

1 _1994
45mp 50% vânz- cump

anexa 1997 52mp 50% vânz- cump

J

Titularul0

Zvoristeanu Felix 
Zvoristeanu Carmen

1



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

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

II. Bunuri mobile
I. Autovchicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe; iahturi şi alte mijloace de transport 

care suni supuse înmatriculării, potrivit legii

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

NOT Ă:
Se vor menţiona toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

" lieldîîSlri! sumară \ Anul,dobândirii ■ » ' f *

nu e cazul

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

Natura bunului 
înstrăinat

. . Data 
înstrăinării

Persoana căi® . î 
înstrăinat & l ^ â p i Valoarea

nu e  cazul

|

2



W .  Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro

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

: Instituţia care administrează ^  
' V şi adresa âceşţ*iâ 1C Tipul- $ V“'“P Deschis în ¿iiiiil  ̂ So!d/v oarc ïa zi.

2 Euro 2008 14.000- 50%
_ _  _  _ . i

2 Ron 2008 13.000- 50%

2 Euro 2015 ¡6.000- 50 %

2 Ron 2008 3.500- 50%

2 Ron 2018-2019 40.200
—

:.
| !

*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 declam 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 ţîtiu/sodetatea în care persoana este 
acţionar sau a8^iat/|)é#Í|cla.r

. ,-r| 
Tipul* . ' ■'Nutaârâ| - Valoarea totală, ia  zi

nu e cazul
-1

ii _  . L „  ........... j

*Categoriile indicate sunt: (!) 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:

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

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

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/sodetăţi 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*

v-Z , ■> . .
Cine a reallzftt M t ite t l. ■Sursa vetdttîliţl::. , r̂  

; -nmflie adresa.' ."Ă
•i '>|f „ş -¡r s - '■ Venitul anual ■ .

LI. Titular

Zvoristeanu Felix Salarii Angajat Sp. Jud. Mavroma ti 62.866

1.2. Soţ/soţie
Zvoristeanu Carmen Salarii Angajat Sp. Jud. Mavromati 54.288

1.3. Copii

rr...|

*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 Godul 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/Obicctul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular '■/Zvorlsteanu Fettsr- dobanda trezorerie 1.360  v
1.2. Soţ/soţie *

I & n e Â s Ă i P ' U S â
1.3. Copii

2. Venituri din activităp independente

2.1. Titular

2.2. Sot/sotie» .. » .. .

3. Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Sot/sotie• 7 » ■

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



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator dc venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din prem ii ş i din jo cu r i de noroc

7,1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sot/sotie.......T .. r . .. .

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

.2&J05.2Q2Q



DECLARAŢIE DE AVERE
''M^ J,' ° W ' V ó t ü s S ntfi
)^trare-íES,RE

Subsemnatul/Subsemnata,
_____ ASISTENT
LICENŢIAT
COORDONATOR_

de

___Z V ORISTE ANU FELIX_-
IONEL______________________________________

, având funcţia
MEDICAL ______CAMERA DE GARDA SAVENI A SPIT. DE

URGENTA MAVROMATI
BOTOŞANI

ORAS SAVENI

, domiciliul

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul^

1 2018 8.007 MP 50% VÂNZ- CUMP
ZV O R ISTEAN U
FELIX,
ZV O R ISTEAN U
CARM EN

1 2014 IHA 50% VÂNZ- CUMP
ZVORISTEANU
FELIX'
ZVORISTEANU
CARMEN

1 2015 1 HA 50% VÂNZ- CUMP
ZVO RISTEANU
FELIX,
ZV O R ISTEAN U
CARM EN

______________________

* 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

2. Clădiri

1



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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

3 1997 11 ARI 50% VANZ-
CUMP

ZVORISTEANU
FELIX,
ZVOSISTEANU
CARMEN

1 1994 45 50% VANZ-
CUMP

ZVORISTEANU
FE L IX ,
ZVORISTEANU
CARMEN

ANEXA - 
GRAJD 1997 52 50% VANZ-CUMP

ZVORISTEANU
FELIX
ZVORISTEANU
CARMEN

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spa , 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 mijlc: de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

AUTOTURISM LOGAN 1 2013
V A N Z -

CUMP(IN iV IATRICULAT 
PE OTIE)

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, c* ' ţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, 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.

2



Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

NU E CAZUL

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 aloarea

NU E 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 v e  la zi

2 EURO 2008 13390 EüRO\ 50%

2 RON 2008 12792 RON\50%

2 EURO 2015 6010 EURO\ 50%

2 RON 2008 '350%

2 RON 2018 34000 RON

2 RON 2019 3800 RON

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

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

3



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 i:a totală Ia zi

NU E CAZUL

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerii/h-'’!'1. hligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume pers

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalenţii1! 
an:

00 de euro pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate î”. \st leasing şi alte 

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la

NU E CAZUL

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectui 
generator de venit

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Şe exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul presta t/CL 
generator

1. Venituri din salarii
1.1. Titular ZVORISTEANU 
FELIX SALARII ANGAJAT SP1T. : 

URGENTA BO'V'v

1.2. Soţ/soţie ZVORISTEANU 
CARMEN SALARII ANGAJAT Si’ 

URGENTA

1.3,

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2, Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

ii, altele decât

itul anual 
icasat

il îş i  al 11-lea

scai încheiat 
: doare)

itul anual
"’casat

'■ -07\  RON\ AN 
2018

RON\2018
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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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prest 
generator r'

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 pcnu’ 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

i(*d anual
’ asat

tatea sau
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CLARAJIE de a v e r e

___ZVORISTEANU FELIX__-
IONEL__________________________________________
__ , avand funcfia

iVIEDICAL ______ CAMERA DE GARDA SAVENI A SPIT. DE
URGENTA MAVROMATI

_________  BOTOSANI______________________________________
la _____

ORAS SAVENI,

domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara(ii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1’ defin urmatoarele:

*1) Prin familie se infelege sop.il/sofia §i copiii aflafi in intrefinerea acestora.

I. Bunuri imobile

Subsemnatul/Subseinnata,
______ ASISTENT
LICENTIAT
COORDONATOR__

de

S pita lu l Judetean de UrgerU^ 
#,M a v ro m a ti"  B o to sa m  JDJb

IN T R A R E -IE S 1 R E
] ...

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafa^a Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul,)

1 2018 8.007 MP 50% VANZ- CUMP
Z V O R I S T E A N U

F E L I X ,

Z V O R I S T E A N U

C A R M E N

1 2014 1 HA 50% VANZ- CUMP
Z V O R I S T E A N U
F E L I X '
Z V O R I S T E A N U
C A R M E N

1 2015 1 HA 50% VANZ- CUMP
Z V O R I S T E A N U

F E L I X ,

Z V O R I S T E A N U

C A R M E N

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

*2) La "Titular" se menponeaza, in caznl bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so|ul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor. 2

2. Cladiri

1



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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

3 1997 11 ARI 50% VANZ-
CUMP

ZVORISTEANU
FELIX,
ZVOSISTEANU
CARMEN

1 1994 45 50% VANZ-
CUMP

ZVORISTEANU
FELIX,
ZVORISTEANU
CARMEN

A N EXA- 
GRAJD 1997 52 50% VANZ-CUMP

ZVORISTEANU
FELIX
ZVORISTEANU
CARMEN

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanja; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, salupe, iahturi §i alte mijloaee de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

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

AUTOTURISM LOGAN 1 2013
VANZ-

CUMP(INMATRICULAT 
PE SOTIE)

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

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

la momentul declararii.

2



Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

NU E 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 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

NU E 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

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

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

2 EURO 2008 10390 EURO\ 50%

2 RON 2008 12792 RON\50%

2 EURO 2015 6010 EURO\ 50%

2 RON 2008 5.000 RON\50%

2 RON 2010 14000 RON\ 50%

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

2. Plasamente, invested directe $i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor 
acestora dcpa$e$te 5.000 de euro

3



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

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

cota de participare Valoarea totala la zi

NU E CAZUL

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare de(inute (titluri de stat, certificate, obligafuni); (2) 
ac\iuni sau pdr(i sociale in societcf comer dale: (3) imprumuturi acordate in mime personal.

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

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

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

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e$te 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadentla Valoare

NU E CAZUL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa pi de valoarea de pia^a, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societati nafionale sau

4



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

1.2. Sopsope

1.3. Copii

*Se excepteazd de la declarare cadourile .>/ Iratatiile uzuale primite din parted rudelor de gradul I si al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular ZVORISTEANU 
FELIX SALARII ANGAJAT SPIT. DE 

URGENT A BOTOSANI
4 6 .5 3 6 \  R O N \  A N  

2 0 1 7

1.2. Sof/sope ZVORISTEANU 
CARMEN SALARII ANGAJAT SPIT DE 

URGENTA BOTOSANI
3 8 .0 19 / R O N Y 2 0 1 7

1.3.

2. Venituri din activitd{i independents
2.1. Titular

2.2. So^/sope

3. Venituri din cedarea folosin(ei bunurilor
3.1. Titular

5



3.2. So^/sope

4. Venituri din investifii
4.1. Titular

4.2. So{/sope

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soj/sope

6. Venituri din activitd(i agricole
6.1. Titular

6.2. Sopsope

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. Sopsope

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sopsope

8.3. Copii

Prczenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penalc pentru inexactitatea sau 
caracterul inconiplet al datelor menfionate.

Data coinpletarii Semriatura

........
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DECLARAJIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
______ ASISTENT
LICENTIAT
COORDONATOR__

de

___ZVORISTEANU FELIX__-
IONEL__________________________________________
__ , avand funcfia

MEDICAL ______ CAMERA DE GARDA SAVENI A SPIT. DE
URGENTA MAVROMATI

_________  BOTOSANI______________________________________
la _____  ,

CNP domiciliul ORAS SAVENI

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul m declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca fmpreuna cu fam ilial defin urmatoarele:

*1) Prin familie se in^elege so^ul/sopa §i copiii aflap in intrepnerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul1!

1 2014 1HA 50% VANZ- CUMP
ZVORISTEANU
FELIX,
ZVORISTEANU
CARM EN

1 2015 1HA 50% VANZ- CUMP
ZVORISTEANU
FELIX'
ZVORISTEANU
CARMEN

3 1997 11 ARI 50% VANZ- CUMP
ZVORISTEANU
FELIX,
ZVORISTEANU
CARM EN

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

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so^ul/sopa, 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 {ari.

1



Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

1 1994 45 50% VANZ-
CUMP

ZVORISTEANU
FELIX,
ZVOSISTEANU
CARMEN

ANEXA-
GRAJD 1997 52 50% VANZ-

CUMP

ZVORISTEANU
FELIX,
ZVORISTEANU
CARMEN

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

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

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

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

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

AUTOTURISM LOGAN 1 2013
VANZ-

CUMP(INMATRICULAT 
PE SOTIE)

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a caror valoare 
insumata depa§e§te 5.000 de euro

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

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

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

Natura bunului 
in strain at

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

NU E C AZUL

IV. Active financiare

1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire $i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea fnsumata a tuturor acestora depa$e$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institupi financiare din strainatate.

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

2 EURO 2008 10390 EURO\ 50%

2 RON 2008 12792 RON\50%

2 EURO 2015 6010 EURO\ 50%

2 RON 2008 3500 RON\50%

2 RON 2010 14000 RON\ 50%

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

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

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

Emitent titlu/societatea in care persoana este Tipul* Numar de titluri/ Valoarea totala la zi
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acfionar sau asociat/beneficiar de im prum ut cota de participare

NU E CAZUL

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare depnute (titluri de stat, certificate, obligapuni); (2) 
acpuni sau parp sociale m societap comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

an:
3. Alte active producatoare de venituri nete, care insum ate depa^esc echivalentul a 5.000 de euro pe

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

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

asemenea bunuri, daca valoarea insum ata a tu tu ro r acestora depa$e$te 5.000 de euro

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

Creditor C ontractat in anul Scadent la Valoare

NU E CAZUL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje prim ite g ratu it sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau 
institufii publice romane^ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa$e$te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat
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1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

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

VII. Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular ZVORISTEANU 
FELIX SALARII ANGAJAT SPIT. DE 

URGENTA BOTOSANI
35311\ RO N \ AN 

2016

INDEMNIZATII SEDINTE
MEMBRU CONS. JUD. 

OAMG08OMAMR 
BOTOSANI

1600\ R O N  \ 2016 
AN

1.2. Sot/sotie ZVORISTEANU 
CARMEN SALARII ANGAJAT SPIT DE 

URGENTA BOTOSANI
28182RON\2016

1.3. Copii ZVORISTEANU 
VIRGIL EMANUEL ALOCATIE ELEV LICEU 588\ RON \AN

2. Venituri din activitap independente
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosinjei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie
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4. Venituri din investifii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitafi agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

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

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completarii Semnatura
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