SPITALUL CLINIC DE UAGENTA

DE CHIRURGIE PLASTICA

EPARATORIE,SI ARSURI
r

DECLARA IE

HIGALn.

2015

DE AVERE

NiTESCu

Subsemnatul/Srbsemuata.

de dire etor medical raliuuol l

GISTRATURA

CRiSD

A

UN. de r

avand funetia

Pa", Ver SAh.

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie ráspundere
c împreun cu familia" dein urmtoarele:
*1) Prin familie se intelege soul/soia

_i copiii aflai

în întreinerea

acestora.

1. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte .ri.

Adresa sau zona

Categoria

dobândiriSuprafata
Anul

Cota-

dobândire

parte

Cou BRAGA DRy 5/ev200

Modul de

Titularul

6Ou loo| CVC N TNcu C.+

Co. BRA GADPU 3/.v2003 2000u oo |

CVe

Tca C

Telce O.A
Categorile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier;: (3) intravilan; (4) luciu de ap: (5) alte categorii de terenuri
extravilane. dac

se afl

înicircuitul civil.

2) La "Titular" se menjioneaz,

in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/sotia.

iar in cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte i

copilul).

numele coproprietarilor.

2. Cladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tri.

Adresa sau zona

Cow 6RACADILU

Anul

Categoriadobândirii
2

Suprafatal

Modul de
Cota
parte dobândire

Titularul)

7T

(e)

*

Calegorile indicate sunt: () apartanment; (2) cas
productie.
*2) La Tlitular" se mentioneaz, in cazul bunurilor

iar in cazul bunurilor în

coproprietate, cota-parte _i

I1. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme,
care sunt

supuse

tractoare,

Marca

autdlupu

locuit; (3)

cas

de

vadana;

(4) spaii

comerciale/de

proprii, numele proprietarului (titularul, soulísoia,
coproprietarilor.

numele

ma_ini agricole, _alupe,

înmatriculärii, potrivit legii

Natura

de

iahturi _i alte

Nr. de bucati Anul de fabricatie

MTSUGiUH: |

mijloace

de

copilul).

transport

Modul de dobândire

200f

Cuporo

L012

Culuyarore ( (Ve

2. Bunuri sub form
de metale preioase,
bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art i
numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
naional sau | universal, a c ror valoare

însumat

depä_e_te 5.000 de euro

NOTA:
Se

vor

meniona

toate bunurile aflate în

la momentul declarärii.

Descriere sumara

III. Bunuri

mobile,

a

c ror

ultimele 12 luni
Natura bunului

nstrinat

Data
nstrinrii

proprietate,

indiferent dac ele

se

afl· sau

Anul dobândirii

valoare

dep_este

3.000 de

euro

Persoana ctre.care S-a
instrainat

2

nu

pe teritoriul României

Valoarea estimat

fiécare, _i bunuri

Forma
însträinri

imobile înstrinate

Valoarea

în

IV. Active financiare

1. Conturi sí depazite baneare, fonduri de investitii. forme echivalente de economisire i investire,
inclusiv cardurile de cretlit, dacà valoarea însumat a tuturor acestora dep_e_te

5.000 de euro

NOTÁ:
Se vor declara incluaiv cele aflate in bånci sau institujii financiare din strinätate.

Instituia care administreaz
Si
adresa acesteia

R

Tipul

ValutaDeschis in anul

Sold/valoare la zi

-ucuala

Tadeui
6RA

2005

180.000

ucurtoko

Tateu

2

USD2012

13 114 USD

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, investiii

directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de piatã însumatä a tuturor

acestora depäse_te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiiile

_i participärile în strintate.

Emitent titlu/societatep în care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar deîmprumut

Tipul

Numr de titluri/

cotade participare

Valoarea total

*Categorile iydicae sunt: () harti de valoare detinue (ituri de stat. pertificate. obligaiuni):
actiuni sau párfi soefale in societái

comerciale: (3) imprumuturi acordate in mume personal.

la zi

(2)

Alte active

.

productoare

de venituri nete,

*

*'''" ' * ' ' ' ' * '

.

*

**'*****''''''*******'

*************'****''

echivalentul

însuate dep_esc

care

an:
*

*

'***

**

a 5.000 de euro

pe

* * ****** **** * * * * * *

* **** ** *************..

NOTA:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în stfåintate.

V. Datorii

Debite. ipoteci. gatanii
asemenea

bunuri, dac

emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate în sistem leasing _i alte

valoarea însum:at

a

tuturor acestora

depä_e_te

5.000

de euro

NOTA:
Se

vor

declara inelusiv

Creditor

pasivele

financiare acumulate in stråinátate.

Contractatîn anul1|

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sáu avantaje primite gratuit sau subvenionate fatã de valoarea de pia,
partea unor persoane, órganizaii, societäi comerciale, regi autonome, companii/societi
naionale

instituii

publice românesti sau sträine, inclusiv burse, credite, garani,

cele ale angajatorului, a eäror valoare individual
Cine a realizat

venitl

dep_e_te

Sursa venitului:
numele, adresa

din
sau

decontari de cheltuieli, altele decât

500 de euro

Serviciu/prestat/Obiectul
generator

de venit

Venitul anual

încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/soie

1.3. Copii

*Se exceple az de la declarare cadourile i Iralaile

uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al 11-ea

VII. Venituri ale declarantului _i ale membrilor sãi de familie, realizate in ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiseal, cu modificrile i cpmpletrile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate.

Seryiciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursavenituluit

Gine a realizat ventul

numele, adresa

Venitul anual

incasat

1. Venituri din salarii

SpCCl.

1.1. Titular

NESCU CRISTAl.Pla

Uy de

ugdc

n

1.2. Sot/soie

PRESS
GRDUP JLL

NTtCu 0nLAOskl
1.3. Copii
2. Venituri din activiti

imdependente

PFA N:1eJu1 Cnlip

2.1. Titular

edue

2.2. Sot/soie
3. Venituri din cedarea folosinei

bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soysoie
4. Venituri din investiii
4.1. Titular

4.2. Sot/soie
5. Venituri din pensi

5.1. Titular

5.2. Sot/soie
6. Venituri din activiti
6.1. Titular

dgricole

6.2. So/sotie

5

h e olical

45000

Sursavenitului:
Nume, adresa

Cine a realizat venjtul

anual
Serviciul prestat/obiectul Venitul

generator de venit

încasat

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. Soysotie

alocolt Cait u

8.3. Copii

oca
Prezenta

declaraie

constituie act

public _i rspund

potrivit legii

penale

pentru

caracterul incomplet al datelor menionate.

Semntura

Data completärii

30 060/5

6

inexactitatea sau

s

HCe3/30D6.»
DECLARA IE

DE INTERESE

Ni1CSCy
CAiSDAN
deSuhsemnatul/Subsemnata.
dcTa uedicol Nuituer
NiTCS.C.UN
de Cly Pla Pep haui
având functia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria rspundere:
de credit, grupuri
la societti comerciale, companii/societäti nationale, instituii
actiona
interes economic, precum si membru în asociaii, fundafii sau alte organizaii neguvernamentale:

1. Asociat

de

sau

Valoarea totalá a

Nr. de pár
Unitatea

Calitalea deinut

- denumirca i adresa

sociale sau

pårtilor sociale

de actiuni

_i/sau a actiunilor

1.1.....

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control ale societ ilor.

comerciale, ale

de interes
regiildr autonome, ale companilor/societtilor nationale ale institutiilor de credit, alé grupurilor

economic, ale asociaiilgr sau fundatilor orialealtor organizatineguvernamentale
Unitatea

2.

Valoarea beneticiilor

Calitatea deinut

denumirea _i adresa
'

3. Calitatea de membruîn cadrul asociaiilor profesionale si/sau sindicale
3.1..

4 Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite

detinute in cadrul partidelorpolitice,functia detinut _idenumirea partiduluipolitic
4.

5. Contracte, inclusiv cele de asistent juridic, consultanajuridic, consultant _i civile, obinute ori aflate
în derulare în timpul etercitrii funetiilor, mandatelor sau demnittilor publice finanate de la bugetul de
stat, local _i din fondurl externe ori încheiate cu societäi

comerciale cu capital de stat sau unde statul este

actionar majoritar/mingritar:
5.1 Bencficiarul de contraa: numele,
prenumeledenumirea i adesa

Instiutia
conturactnt:

Phocedura prin

Tipul

Cae a fost

ontactului

Durita

inctheiem

COntactdul

Vall xuca
totzali a

denumirea _i

incedintat

adresa

contractul

Contratulu

Contactulu

Titular...

Soysope..

Rde degraxdull"'aetinulanului
***'* ***

Societäti comerciale/ Persoan fizic
atoizat Asociapi familiale Cabite
individuale, cabinete asociate, sheictati

civie profesionale sau socictäi dvile
profesionale au spundere limitet care
destiasocar proesia de avoca/ Ognizai

negivamanentale'Fundai Asciair"
Prin rude de gradul I se în elege

prini

pe linie ascendent

i

copii pe linie descendenta.
titularul.

contract unde, prin calitatea deinut,
S e vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de
definite la punctul 5. Nu se declar contractele
sotul/soia _i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt
soOul/soDia Oi rudele de gradul T deLin mai
sOciet ilor comerciale pe aciuni la care declarantul împreun cu
modul de dobândire a aciunilor.
puin de 5% din capitalul social al societOii, indiferent de

constituie act public
Prezenta declaraie
caracterul incomplet al datelor menionate.

Data completärii

.0.06 20IS
***********be*

******************

_i rspund

potrivit legi penale pentru

Semntura

inexactitatea

sau

