SPITALUL CLINIC DE UIRGEN
DE CHIRURGIE PLASTIC

REPARATORIE ^i ARSUR,
DECLARA IE

DE INTERESE

ISTRATURA .24AA.2¢74

Subsemnatul/Subsemnata,

, având funcia

de

la

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraii,

1. Asociat sau actionar la societfi

declar pe propria r spundere:

comerciale, compani/societtí nationale, institutií de credit, grupuri de

intereseconomic, precum _i membru în asociaii, fundatii sau alteorganizai neguvernamentale:
Nr. de pri

Unitatea
-

denumirea i

Calitatea deinut

adresa-

Valoarea total a
pärilor sociale

sociale sau

de actiuni

1.1.

_i/sau a aciunilor

2 Calitatea de membru în organele de conducere, administrare sicontrol ale societilor

comerciale, ale

regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale instituilor decredit, ale grupurilor de interes
economic, aleasociaiilor sau fundailor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea

Calitatea deinut

- denumirea _i adresa

Valoarea beneficilor

|2.1..

3. Calitatea demembru în cadrul asociaiilor profesionale si/sau sindicale
3.1..

4

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

detinute în cadrul partidelor politice,functia detinut si denumirea partidului politic
4.1....

5.Contracte, inclusiv cele de asisten

în derulare întimpul exercitrii

juridic,

consultant

sfat, local si din fonduri externe ori încheiate eu societai

actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficianul de contract: numele,

prenumeleldenumirea _i adresa

juridic,

consultant _i civile, obinute ori aflate

funetiilor, mandatelor sau demnitilor

publice finantate de la bugetul de

comerciale cu capital de stat sau unde statul este

Insitutia

Procedura prin

Tipul

Data

Durata

Valoarea

contractant

cae a fost

contractului

încheierii

contractului

totala

denumirea_1

încredintat

adresa

contractul

contractului

contractuluii

Titular..

Soysope..
Rude de gradul P' aletitulanti

Societii comerciale/ Persoan
autorizat Asociai

fizic

familiale/ Cabinete

individuale, cabinete asociate, societäi

civileprofesionale sau socictti civile

profesionale urspundare

limitat

carr

destagoar profesia de avocat/ Organizaii

neguvemamentale/ Fundai Asociati
1D Prin rude de gradul I se înelege printi pe linie ascendent _i copii pe linie descendent.
2) Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut,
titularul,
contractele
declar
se
Nu
5.
la
definite
cum
sunt
punctul
soful/soia _i rudele de gradul I obin contracte, a_a
rudele de gradul I dein mai puin de
declarantul
la
care
soful/soia
_i
comerciale
împreuncu
pe aciuni
societilor
5% din capitalul social al societjii, indiferent de modul de dobândire a aciunilor.

Prezenta declara ie

constituie act public _i r spund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor men ionate.

Semnatura

Daia complet rii
**

2

SPITALULCLINIC DE URGENT
DE CHIRUAGIE PLASTICA

REPARATORIE ^! ARSU
2EGISTRATURA ..zhAd

DECLARA IE

DE AVERE

L0/52 VcYoR_BoGAAY

Subsemnatul/Subsemnata,
de

,având funcia

S.C.U.C.PRA

1a

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraii,
c împreun cu familia) dein urm toarele:

declar pe proprie räspundere

*******°°********

*1) Prin familie se întelege soul/soia

_i copii aflai

în întreinerea

acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

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

Categoria*

AnulriiSuprafa a

Cotaparte

dobândirii

Modul de

dobândire

Titularul

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) luciu de ap; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dac se afl în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menioneaz,
în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/soia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.
2. Cl diri

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

Categoria dobândirii Suprafata
PRE2004 13145

Cota-

Modul de

parte

dobândire

TitularulP

MMRIME2012
VSVCOR,

1

i ,

ategorile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas

de locuit; (3) cas

de vacan;

(4) spaii

comerciale/de

productie.
4Laitular" se menioneaz, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele

iar în cazul

coproprietarilor

II. Bunuri mobile
1.

Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe,
supuse înmatriculrii, potrivit legii

care sunt

Natura

Marca

Nr. de buci

iahturi

Anul defabricaie

_i

alte

mijloace

Modul

de transport

de dobândire

2co

2242

2o05
2. Bunuri sub form

numismatic,
însumat

de metale

preioase,

bijuterii,

obiecte de art

obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional

dep_e_te

_i de cult, colectii de art _i
sau universal, a cror valoare

5.000 de euro

NOT:
Se vor meniona
la momentul declarrii.

toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac

Descriere sumar

ele se afl sau nu pe teritoriul României

Anul dobândirii

Valoarea estimat

II. Bunuri mobile, a cäror valoare depä_e_te 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile însträinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului

înstrinat

Data

înstrinrii

Persoana ctre

care s-a

înstrinat

2

Forma

înstrinrii

Valoarea

care administreaz

CONY

Tipul*

LoN

Deschis în anul

financiare din strintate.

Valuta

sau institui

investire,

B,/2.

Sold/valoare la zi

5.000 de euro

de economisire i

5.000 de euro

Tipul*

în strintate.

de titluri/

cota de participare

Numr

valoarea de pia

la zi

a tuturor

Valoarea total

însumat

acfiuni sau påri

sociale iîn societi

comerciale; (3) imprumuturi acordate în nume personal.

Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare defimute (titluri de stat. certificate, obligajiuni); (2)

actionar sau asociat/benef+ciar de împrumut

Emitent titlu/societatea în care persoana este

_i participrile

directe _i împrumuturi acordate, dac

Se vor declara inclusiv investiiile

NOT :

acestora dep _e_te

2. Plasamente, investiii

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

si adresa acesteia

Instituia

Se vor declara inclusiv cele aflate în bnci

NOT:

nciusiv cardurile de credit, dac

forme echivalente
fonduri de investiii,
u r _i depozite bancare,
valoarea însumat
a tuturor acestora dep _e te

IV. Active financiare

3. Alte

active

an:

productoare
* * ° ° ' ' '

°°°

*°'°'°'''

de venituri
''°*°****'

**°*°**°

*°'

nete,

care

însumate dep_esc

echivalentul

****

a

5.000 de

* * ' * ° * ' ' '

''** * *

**

' ' '

euro
'*

pe

'***°

***''***'*'***°*'

NOTA:
Se vor declara

inclusiv cele aflate în strintate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanii

emise în beneficiul unui tert, bunuri
a tuturor acestora
dep_e_te

bunuri, dac valoarea însumat

asemenea

achiziionate
5.000 de

în sistem

leasing _i

alte

euro

NOT:
Se

vor

declara inclusiv

Creditor

VI.

pasivele financiare acumulate în strintate.
Contractat în anul

Scadentla

Valoare

Cadouri,

servicii sau avantaje primite gratuit sau
subvenionate fa de valoarea de pia^, din
partea
persoane, organizaii, societi
comerciale, regii autonome, companii/societti naionale sau
institui publice române_ti sau strine, inclusiv burse, credite, garanii, decontri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a cror valoare individual dep_e_te 500 de euro*
unor

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa
1.1. Titular

Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual

încasat

1.2. Sot/soie

1.3. Copii

*Se excepteazá de la declarare cadourile i trataile

uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 _i al lHea

.
Venituri ale declarantului _i ale membrilor si de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificárile _i completrile uterioare)

NOT:
Se

vor

declara inclusiv veniturile

Cine a realizat venitul

. Venituri din salarii
|1.1. Titular

provenite din strintate.

Sursa venitului

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anuali
incasat
generator de venit
Lseftk

1.2. So/soie
|1.3. Copii

MSE1ONBAAÝN

2. Venituri din activiti
2.1. Titular

Soo

independente

2.2. Sot/sotie
3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor
3.1. Titular

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

4.2. Sot/soie
5. Venituri din pensii

5.1. Titular
5.2. Sot/soie
6. Venituri din activitfi agricole

6.1.Titular
6.2. Sot/soie

5

Cine a

Sursa venitului:
realizat venitul
Nume, adresa
7. Venituri din premii _i dinjocuri
de noroc

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
generator de venit
încasat

7.1. Titular

7.2. Sot/soie

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/soie

8.3. Copii
Prezenta declaraie constituie act
public _i
caracterul incomplet al datelor menionate.
Data completrii

.0622...

rspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea

Semhatyra

sau

