SPITALUL CLINIC I
DE

uEN.

CMIRUSGIELASTTO

PEPARATOIE

ARSUF

GISTRATURA ....
DECLARA IE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

t e N # A G7 -

DE INTERESE

SBoiu DANIELA
laP

PEF

Cic

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

1. Asociat sau actionar la societi

RIZo2/

ayând funcia

Az

declar pe propria rspundere:

comereiale, compani/societti nationale, institutíi de credit, grupuri de

interes economic, precum simembru în asociatii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale:

Valoarea total

Nr. de prti

Unitatea

Calitatea deinut

- denumirea _i adresa-

sociale sau

de actiuni

prilor

a

sociale

Si/sau a aciunilor

| 1.1...

NU

2.
Calitatea de membru in organele de conducere,
administrare sicomtrol alesociettilor comereiale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societilor
naionale, ale instituiilor decredit, ale grupurilor deinteres
economic, aleasociailorUnitatea
saufundailor orialealtor organizatineguvernamentale:
-

Calitatea deinut

denumirea _i adresa-

Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea demembrun cadrulasociailor profesionale_i/sausindicale
3.1...

CoLEyL TAeNPC)97ILOR DIN

RoMAN7P

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

detinute încadrulpartidelor politice,functiadeinut i denumirea pártidului politig
4.1....

5. Contracte, inclusiv cele de asistent juridic, consultant juridic, consultant _i civile, obinute ori aflate
în derulare în timpul exercitrii funetiilor, mandatelor sau demnittilor publice finanate 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 Benefciarul de contradt numele,
prenumeledenumirea i adresa

Insitupia

Prooadura prin

Tipul

Data

Durata

Valoarea

contactant

care a fost

contrachilui

încheierii

corntractulu

total a

Ttuar..

Soysote.. .*

denumirea_1

încredirtat

adresa

contractul

contractului

corntractului

***

WU

***

Rudede gradul I"aletit: uhi

NU

Societicomerciale/Pesuni lizici
atorizali Asociai fumil: l Cabinete

ndividuale, cabincteaso

NU

cititi

civile profesionae suu soxi l .civile

profesionale curspuncl
destiayoar prvfesia ceav
negvenamertale' In.iu

Prin rude de

Cae
nizaji
Is iatirP

seîntelege pärini pe linie ascendent _i copii pe linie descendent.

2Se vordeclart'e. denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut,
titularul,
sotul/soia i rudele
radul I obin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar contractele
societilor
comerci:
tiuni la care declarantul împreun cu soul/soia
_i rudele de gradul I dein mai puin de
5% din capitalul soc
societäii, indiferent de modul de dobândire a aciunilor.

Prezenta dec:i

constituie act public _i räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomp.e: :i dateior mentionate.

Semntura,

Complet rii

2

SPITALUL CLINICE UPGENT

DE CHIRURGIE PLASTICA

PEPARATORIES ARSU,

pEGISTRATURA ..7.kh.l.k

DECLARAIE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

NtS7-fe

DE AVERE

SBouJANIELA

thtr caHein unctia

la

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
c împreun cu familia) detin urmtoarele:

privind falsul

în

declaraii,

declar pe

proprie rspundere

***************°*****

*1) Prin familie se înelege

soul/soia

_i copii aflai

în întreinerea

acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOT :
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în alte ri.

Adresa sau zona

Categoria

Anul
dobandiri

Suprafata

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap; (5) alte categori de terenuri
extravilane, dac se aflä în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menioneazä, în cazul bunurilor propri, numele proprietarului (titularul, soul/soia,

copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor.

2. Cldiri

NOT :
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în alte tri.

Adresa sau 2ona

Anul

Cota-

Modul de

Categoriadobándiriiuprafafaparte
parte dobândire.

BucuEST

MOTNTO R|

1

Titularul

*

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit;
(3) cas de vacan;
(4) spaii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular" se menioneaz,
în cazul bunurilor
proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul),
iar în cazul bunurilor în
coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor
II. Bunuri mobile
1.

Autovehicule/autoturisme,

care sunt

supuse înmatriculrii,

Natura

însumat

potrivit legii
Marca

2. Bunuri sub form

numismatic,

tractoare, ma_ini

obiecte

dep_e_te

Nr. de

agricole, _alupe, iahturi _i

buci|

Anul de fabricatie

de metale prefioase,
bijuterii, obiecte de art
fac parte din patrimoniul cultural

care

naional

5.000 de euro

alte

mijloace

de

transport

Modul de dobândire

_i de cult, colecii
sau

universal,

afl

sau nu pe

a

c ror

de art _i
valoare

NOT:
Se vor meniona
la momentul declarrii.

toate

bunurile aflate în

Descriere sumar

II. Bunuri
ultimele 12 luni

mobile,

Natura bunului

înstrinat

a

proprietate, indiferent dac

ele

se

Anul dobândirii

cror

Data

înstrinrii

valoare

dep_e_te

3.000 de

Persoana ctre

euro

care s-a

înstr inat

2

teritoriul României

Valoarea estimatá

fiecare, _i bunuri imobile înstrinate

Forma

înstrinrii

Valoarea

în

I. Active finaneinr

onturi si depozitc bancare, fonduri de investifi. forme echivalente de economisire i investire.
CuSIY CHrdurile de eredit. dne valoarea insumat

a tafuror acestora depã_e_te 5.000 de euro

NOTA
SeVO deill. meh

ele: atein binci sau institutii financiare din sträintate.

Tnstitvta care nninis Gaz

pul

si adresn estci

ValutaDeschis.in anul

LpIFEESEN BNK CNT cuat
A FFET SEN BNK

i FFETSEN BPNK

LEFERENn

coNT CPAL
CREbT

KFETSEN BtK

*

2

"'

)

l
i

ie

1ulare

o r d'e.ll'tl

Sold/yaloare la zi

81y 6

le
LE

10 199, Y8

LE7

20h100

Lea 2

5000

curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau
cciiylente, inciusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ci

dferene ailai fiscti anterior).

2. Plasamente, investii directe _i împrumuturi acordate, dac
acestora dep_e_te 5.000 de euro

valoarea de pia

însumat

a tuturo

NOTA:
Se o r ecl": c : r nve till le ! 1participårileîn stràinätate.
Emitent titlu/societatca in care persoPna este

actionar sau asnripthrne ficia d inprumut

aigOr
filui S1 )1

denu(
i

tr1'

l: irii d

Tipul

Numarde ttrvalnarea totali la z

cotade participare

aloare definute (titluri de stat, certificate, obligaiuni);

lie ( 5, nprunuluriacordale v1 nUne personal.

3

(2)

S

Are active produc toare

de venituri nete, care însumate dep:i_ese echivaltaiui a 5 000 de euio pe

an:

NOTA:
Se

vor

declara inclusiv cele aflate în sträintate.

V. Datorii
Debite. ipoteci, garan ii
asemenea

bunuri, dac

emise în beneficiul unui tort, bunidii achizijionate în sisten

valoarea însumat

a

tuturor acestera

depá_e_te

5.000

ie

lcasing _i alte

eur

NOTA:
Se

vor

declara inclusiv

pasivele financiare

Creditor

VI.

Cadouri,

servicii

Contractat în anul

sau

Scadent la

societi

sau subveufionatk
de piaá.
fa ie äivireä na
comerciale, regii autonome, coinpani/saciei ji
ionale

publice române_ti sau sträine, inclusiv burse, eredite, garanii,

cele ale angajatorului, a c ror

Cine a realizatvenitul

Valoare

avantaje primite gratuit

partea unor persoane, organiza ii,

instituii

acunmulate in strináiale.

valoare individual

decontri

din
sau

ie eheltuieli, altele decåi

depä_e_te 500 de euro*

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/soie

1.3. Copii

*Se excepteaz

de la declarare cadourile i tratajiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al I1-Jas

A

Cine a realizat venitul

_i rspund

Nume, adresa

Sursa venitului:

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/soie
8.3. Copii

Prezenta declaraie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menionate.
Data completrii
°°*°°°

.02Q2...

°°°°

6

sau

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual
încasat
generator de venit

potrivit legii penale pentru inexactitatea
Semntura

