SPITALUL CLAIC DE URGENT
DE CHIRUMGIE PLASTIC

DECLARAIE

EPARATORIE

DE INTERESE

ARSUF

pEISTRATURA.ZLLLIG.2E4

HuAiu VoAHA-cAHEU având functia
Subsemnatal/^ubsemnata,
de e
Raua CoRte l
la
cunoscând

prevederile drt. 292 din Codul penal privind falsul în declaraii,

1. Asociat sau actionar la societi

comerciale, compani/societti

declar pe

propria rspundere:

nationale, institufíi de credit, grupuri de

interes economic, precum i membru în asociatii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale:
Unitatea

Calitatea detinut

denumirea i adresa

1.1..t ALTYCOHRAS S2L-Gun
TOT AL T

UAHES

Nr. de pti
sociale sau

Valoarea total

deactiuni

_i/ sau a aciunilor

prilor

ASoctat

oLuTT ONS

Asociof*

2. Calitatea de membru în organele de.conducere, administrare i control ale societfilor

regilor autonome, ale companiilor/societtilor

a

sociale

comerciale, ale

nationale, ale institutilor de credit, ale grupurilor de interes

economic, ale asociafilor sau fundafiilor oriale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea

Calitatea deinut

-denumirea _i adresa
2.1....

Valoarea beneficiilor

ASMItISTCATo

T OTAL IT BuAHES oLutl otS

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sausindicale

3.1..

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i (control, retribuite sau neretribuite, |

detinute în cadrul partidelor politice,functia deinut

_i denumirea partidülui politicC

4.1..

5. Contracte, inclusiv cele de asistent juridic, consultant juridic, consultant _i civile, obfinute ori aflate
în derulare în timpul exercitrii functiilor, mandatelor sau demnitfilor publice
finanfate de la bugetul de
stat, local _i din fonduri externe ori încheiate cu societi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este

actionar majoritar/minoritar:
5.1 Bencficiarul decontractnumele,

Lprenumele'denumirea _i adresa

Institutia
contractant:

Procacura pn
Data
Tipul
care afost
Contractuiluiîncheieri
1

Durata

Valoarea

Contractalui

total a

denumirea i
adresa

Tttular....
***

încredlintat

contractului

contractuluii

contractul

Soysope..
Ruade de gradl"aletitulan thui

Societti comarciale/Parsoani fizic
autorizat Asociaji familiale/ Cabincte
individuale, cabincte asociate, societ~ti
civile profesionale sau socicti civile

profesionale arspundere linitat care
desfiagoar proesiade avocat/ Oganizaii

neguvemamertale/ Fundaji /\sociai?
Prin rude de gra.hul I se înelege prini pe linie ascendent i copii pe linie descendent.
Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde,
prin calitatea deinut,

2)

titularul,
sotulsotia i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar contractele
societilor
comerciale pe aciuni la care declarantul împreun cu soful/soia _i rudele de gradul I dein mai puin de
5% din capitalul social al societii,
indiferent de modul de dobândire a aciunilor.

Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii penâle pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet l datelor menionate.

iD:aa complet rii

***********************e***°*°0*°

Semntura

SPTALULCLIC

GENT

DE CHIRUNGIE PLASTIC

PEPARATORIE ARSUF

ISTRATUAA .L2.2024

DECLARAIE

Subsemnathl/Subsemnata,

de

DE AVERE

aDA Pu LorANACAELA

RauagColS2

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

cu familia) dein

având funcia

la

declar pe proprie rspundere

urmtoarele:

*1) Prin familie se întelege soul/soia

_i copii aflati în întreinerea

acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOT:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tåri.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul

Suprafata Cotaparte

dobândiri

Modul de

dobândire

parte

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; 2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap;
extravilane, dac se afl în circuitul civil.

2) La "Titular" semenioneaz,
iar în cazul bunurilor în

Titularul)

(5) alte categorii de terernuri

iîn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/soia,

coproprietate, cota-parte _i

numele

copilu),

coproprietarilor.

2. Cldirii

NOTA:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în alte

tri.

Anul
dobândiriiSuprafata

Adresa sau zona

Modul de

Cota
parte

Cowousk,iley
AMA,seutor2L

2olo
949

ucux

2.003420

ear

lancoyo bulsaie

2
2

dobândire

TitularulP)

2
SoCuva ostas tuillau.
/00|2s/ Hoskin usc Eena
T
auan Kumiu ttoi
S

2
1

dàvan {uaiy floin
S

Cuetva

Costr Eilia

Bunuri mobile

copropriette. coita-pwrte
_i

mele

coproprietarilor

upwer

Maren

inmntricntari. peitrt legii

NF.de bee

nul de fabrieatie

Modul de dobândire

toale

insträinat

Natura bunului

a

Data

cror

iustráiuari

II. Bunuri mobile,
ultimele 12 luni

iustràinari

euro

pe teritorul

Valoarea estimat

sau nu

Forma

de

atl

ustrainat

depåse_te 3.000

e

Romanie

Valoarea

fiecare, si bunuri inmobile insträinate ia

indiferent dacá cle

Anul dobândirii

proprietate,

Persoana ctre care s-a

valoare

bunurile aflate în

Descriere sumaraà

la momentul declaràrii.

NOTÀ
Se vor meniona

2. Bunuri sub fornmà de metale
preioase, bijuterii, obiecte de artá _i de cult, colectis de artá si
numismaticà. obiecte care fac parte din
patrimoniul cultural national vau universal, a câror valoare
insumatà depàse_te 5.000 de euro

Naturm

eare u n t

1. Autovehieule/nutoturisme, trHetevnre, mayaí agrieole, satupe, ishturi _i alte mijloaee de transport

I

ir in cazul bunurilo In

2a"Ttlar se mentionenzh, In enrul umeorikor propri, namele proprietarului (itularul, soful/'sotia, copilul),

Cntegoriile indicnte ent (1) mpertamen (2) enst de loeuit: (3) east de vaeantk: (4) spatii comerciale de
roductie

IV. Active financiare
1.

inclusiv

Conturi _i depozite
bancare, fonduri de
cardurile de eredit, dac valoarea

însumat

investiii,
a

forme echivalente de economisire _i investire,
dep_e_te 5.000 de euro

tuturor acestora

NOTA:
Se vor

declara inclusiv cele aflate în bnci

Instituia care administreaz

sau

instituii financiare

Tipul

_iadresa acesteia

din strintate.

ValutaDeschis în anul|

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente
(inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv
fonduri
private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului
fiscal anterior).
2. Plasamente,
investiii directe
acestora dep _e_te 5.000 de euro

_si

împrumuturi acordate,

dac

valoarea de

pia

însumat

a

tuturor

NOT:
Se

vor

declara inclusiv

investiiile _i participrile

în strintate.

Emitent titlu/societatea în

care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoriile

acfiuni sau pri

indicate sunt:
sociale în societi

Tipul*

Numr

de titluri/

cota de participare

Valoarea total

(1) hártii de valoare deinute (titluri de stat,
comerciale; (3) imprumuturi acordate în nume certificate, obligaiuni);

personal.

3

la zi

(2)

.

Yenituri
potrivit art.
41 din
NOT:

ale

declarantului

_i ale membrilor si de familie, realizate în ultimul an
fiscal încheiat
Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificrile _i completrile ulteri0are)

Se vor

declara inclusiv veniturile

Cine

realizat venitul

a

provenite din strintate.
Sursa venitului:

numele, adresa

|1. Venituri din salarii
|1.1. Titular

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
generator de venit
încasat

SCucP RA

HaoCalilek uh6s
uOQiu RotAHATOTAL QA
2HCaCL AAmluistralor 48oso
|1.2. Sot/soie

ALTTeoHRAS
. Ceo
CoSTAS EHIUAn uAATYCO HAS
|Haua q2
1.3. Copii
2. Venituri din activiti
2.1. Titular

independente

2.2. Sot/soie

3. Venituri din cedarea folosinjei bunurilor
3.1. Titular

|3.2. Sot/soie
4. Venituri din investii

4.1. Titular

4.2. Sot/soie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activiti

agricole

6.1. Titular

6.2. Sot/soie

5

6.eo0.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului
Nume,adresa

7. Venituri din premii i din jocuri de noroc

Serviciul

prestat/obiectul

generator de venit

Venitul anual
incasat

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 rspund
caracterul incomplet al datelor menfionate.
Data complet rii

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semätura

