
DECLARAŢIE DE INTERE 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea / 

INTRA RE N J'ft 
IEAI RE r. 

Ziua ().., luna ... Pff. ..... Anul~k/ 

SubseJillnatul/Subs~mn~ a, _J ;;___:_;_N:....:::~:....=l...-.:...:.~~ f:'..J.;.~L.:..ff..:....:4-:!...-__ --A-_____ _ 

de ,~1~e.. ~N . .f1D1:[rfrlmL- la J 'PEiLttl iE Mb-fui]- . G'rNl;-C . 6 având funcţia 
r.:it.t~ ' 

CNP '-------------' , domiciliul -~-t4i'--',,...,~-==--ţ½1-1--~-/L_=t=_6_v _____ _ __ _ 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru în asociatii. fundatii sau alte or2anizatii ne1?:Uvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1. ..... - - r-- -
~ 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor ore:anizatii nee:uvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1 . . .... -
\ 
I 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor 1>rofesionale si/sau sindicale 
'.l 1 - ---: ...... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute în cadrul nartidelor 1>olitice. functia detinută şi denumirea partidului politic 
4.1 ...... -r--

.---

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maioritar/minoritar: 
5.1 Bereficiarul de cmlract tllllrele, I Jmtitutia i Proctrlna . TtpJl Dala I~ Valoorea 
.,.__, '""'le/denumirea şi ooresa cmtractan1ă: carea: amtra:rului mieierii totală.a 
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oo:n.nnirea şi încredintat ca:mdului cmtraduh.ri 
ooresa coolrndu1 

Trtular ............... - ........, 
--i ..._.---

Soy"9Jţie . ......... .. ~-

.-- --, 
~ 

~ 

Rwere gradul 11J ale titularului 
........... . ..-- - -~ 

Sociaăţirormciale'Pa:soonăfizică 
autcmată' Asociatu fumiliale/ Cabinete 
iooividlak; cabinete~ rocift'ili 
civile .rrofesiooale sau sociemti civile 

~ 

.rroresionale cura;pundere limita1ăcare - '-- ~ 

'ăşoolă.rroresiareavoc:&/C>rgmi2atii 
--- , • dPun:t$v Asooaţii2> 

1
> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 

... ~ .... ~ ..... ~!~ 
s l .. 
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-';oitalul de Obstetrică-Ginecologie 
· Buftea ::f:fro 
:;TRi\flE Nr. / 

DECLARAŢIE DE AVERE 
IEŞIRE <J'lj( 

: u , Q. Luna ..... 0.J.. .... Anul /:lW. \p 

I 

, având funcţia Subsemnatul/Subsemnjlta, SIJ-N,<l U y.,f-R;/j-f/1/--
de J1/2J;f;TOP_-MN . COIJT/J8!t.-:: la .S.P171-Le/L d~0bf{7. G-/M{"r>. 6Uf?@.. 
CNP .__ _____ _,.: , domiciliul /bu-t:: rt=A - rJv ./J . I (.._:p{) t/ 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
1/t>~ Alo.Hit-

':tv. I) r.:,10 /J C, li I ,1 looţ . 
I 

,-- ,- ,,...---

·-

Suprafaţa 
Cota-
parte 

ts.100 3/x 
-- -

. . . 

Modulde Titularul t) 
dobândire " . 

? f:,t;,f/-'Tlj✓~QJIW4 

r1 OSfP'llk i!JE--#7 / f:.l- . , 
,--- -

~ 

* 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 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

{3(J..'ffD}-. -/41.D I L-12D v I 199:/ 
V -- --

1 

Suprafaţa 

6',/),,fp, -
Cota- Modul de Titularu12

> 
parte dobândire 

l/j_. ~;;~ Ckl>NA 
-1'.MU I 0 
-rt.-O~fr/'i , , --- - -



* 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. 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 
I , 

4 )ool-
fi 

IJuro 7V e;J to/. .â1J-cnJ- - lDGl}ty V#JI~- CVH~rf-R.E - -- t--- r---- ,......____ 

' 

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 

NOTĂ: 
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 

~ -.;:---- .-,-

.--- - ,----

- r---. ~ 

I'"--- .,-- -
.--- -

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate În 
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării - r ,___ ,.--- -
,--- --
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IV. Active fmanciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile 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 Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 
şi adresa acesteia 

,----- .....____ r- r---
ţ---

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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/soci.etatea în care persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală la zi 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare 

~ ~ - ,,..__ 

*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 
an: 

NOTĂ: 
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. 

I 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

~ Of}- r"Te/f-M:ftl UlrH/4- cÎ-D<5> _9 jlo2._q- ~ () ~ 

C .,J-~ ✓r.s: rJ.oib )p/,P /cf~oo L,:;, 

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* 

I Cme a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit încasat 

1.1 . Titular ,,__--- r-- .-----

1.2. Soţ/soţie ,---- .------

1.3. Copii 
,......_ ,,___ .,....._______ 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 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: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit încasat 

1. Venituri din salarii 
I 

1.1. Titular J/fNJ-eJ /1-,1-RJitft-lr- SPr7/rL OP,:,~,. Qn-1.rc . ~ui:Fr. ~ ~L/ M!&J 

1.2. Soţ/~ , 

IIN'Jo fl--00.frfl a./Jf Mlcr ¼I 6crc... . -J -6-1/ rit f ~, yoo 
3. Copii 

2. Venituri din activităJi independente 

2.1. Titular ~ ,-- ·-

2.2. Soţ/soţie ,-- - ~ 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3 .1. Titular ----- -
3 .2. Soţ/soţie ~ ,- .-

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular ,r--- -- ,-

4.2. Soţ/soţie ,..__. r---- --
5. Venituri din pensii 

5 .1. Titular --, -_., ___,. 

5.2. Soţ/soţie ~ - .....-

6. Venituri din activităfi agricole 

6.1. Titular ,--,- .- ,___,. 

6.2. Soţ/soţie 
..-- - ,--
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume. adresa 2enerator de venit încasat 

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 .....--. - --
.2. Soţ/soţie - r-- -

8.3. Copii - - -

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

Data completării __ _,->.Jemnătura,/.1. __ _ 

3o . 04 2.91 C 
7 
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DECLARA ŢIE DE AVE 

Subsemnata, RUDEANU FLORENTINA-MIRELA ,având calitatea 
SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOWGIE 

de MANAGER la BUFTEA 

CNP , domiciliul oraş Buftea, judeţul Ilfov 

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 întelege 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* 

Bilciureşti, DB 

Anul 
dobândirii 

2009 

Suprafaţa 

2,5 Ha 

Cota
arte 

1/1 

Modul de 
dobândire 

cvc 

Titularul1) 

Rudeanu Bujor 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
Suprafaţa 

Cota- Modul de Titularui2> 
dobândirii arte dobândire 

Buftea, Ilfov Rudeanu 
2003 67 m2 ½ cvc Florentina, 

Rudeanu Bu · or 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţi i 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. 

1 



IL Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, i.nbturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autovehicul Dacia Logan 

Autovehicul Mercedes CLSE 

Autovehicul Jaguar 

1 2006 

1 2007 

1 2006 

In urma unui contract 
leasino 

CVC-2008 

CVC-2009 

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 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă elle se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

ID. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecaLre, şi bwmri imobile mstrăinate în 
ultimele 12 luni 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoaa·ea însumată a tuturor acestora dlepăşeşte 5.000 de euro 

2 



NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din strainătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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 v:aloarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţi.uni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) fmpr.umuturi acordate in nume personal. 

3. Alte adive producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

: : : : : : ·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
♦ • • ♦ • ♦ ♦ • ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I ♦ o ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ e e ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ I ♦ ♦ t t ♦ ♦ ♦ e ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ t ♦ ♦ ♦ • ♦ t I •• t I • ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I t ♦ ♦ IO ♦ ♦ • ♦ ~ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

NOTĂ: 
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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 tutui-or acestora depăşeşte 5,.000 de euro · 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventio:u.ate faţă de valoa1·ea 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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 

vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, r,ealizate 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. 
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1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

SP. DE OBSTETRICA 
. GINECOLOGIE BUFIBA 

S.C. P.U.S.A. MEDICAL 
CARE BUFTEA 

~iiiRtW#~,~~tM;~@?~#t.4l.4~il1îitl\.:.· . 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie. 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

. Jlt~~i~t~{Mt~W.~~tl'l:1~::i!]1,t::;J]!j!:1 , ,. : 
5.1 Titular 

5 .2,.. Soţ/soţie 

:~WJ(~ 
6.1. Titular. 

6.2. SoVsoţie 

7.2. Soţ/soţie 

5 

29.715 LEI 

ADMINISTRATOR/CIM 9.006 LEI 



7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 
INDEMNIZATIE 

6.217 LEI 
CONS.LOCAL 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

D~tÎ, completării 

.... Îl.~f .~.11. .... 
Se 
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DECLARAŢIE DE INTERE 

Subsemnata, RUDEANU FLORENTINA-MIRELA ,având calitatea 
SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE 

la BUFTEA 

, domiciliul oraş Buftea , judeţul Ilfov 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundatii sau alte ore;anizatii nee;uvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea ş i adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
.1 1 SOCIETATE NATIONALA CRUCEA ROSIE MEMBRU - o 
~ 

-hLlALA JUDET ILFOV-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale socidăfilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor oreanizatii neeuvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea ş i adresa-
2.1 SOCIETATE NA TIONALA CRUCEA ROSIE PRESEDINTE o 
SUBFILIALA ORAS BUFTEA 

;l S alitatea de membru În cadrul asociaţiilor ~rofesionale şi/sau sindicale 
'.;, 1 ...... 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute În cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului Politic 
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stât, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 
5.1 Ber.eficiarul de contract nunele, I Jmtitutia I Ploo:duraprin I TIJrl Data I D.ua1a I Valoarea 

1 



Jmlwnele'denwnirea şi oclresa coo1Iactan1ă: careafw contra::tului în::heierii controctului totalăa 

dern.mireaşi îocrooinţat oontra;tului contm::.tului 
oclresa con1ra::tul 

Trtular ............... 

Soţlroţie .... ...... ..... 

Ru:ledegta:lul 11
i ale titularului 

············ 

Societăţi comeJ.Ciale/PerroarăflZică 
autorizalăl Asociaţii fumiliale/ Cabioo'e 
iooividuale, cabirete a.cn:iatf; ~ 
civile profesiorale S:1Uroc.ielă!i civile 
r-- %ionalecurasputrlerelimi1alăcare 

dt..-,1~pro:resiadeavocat/Orgmizaţii 
regwemarnen1ale/Furxlaţii/ Asociatif) 

t) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte~ aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţuJ/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 

.lt./?.f/ ... !!!~ ... 

2 



Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea ..,_.g~ 

INTRA HE Nr. _ ..4/ ..!-,.~.!..-7-

DECLARAŢIE DE INTERES ~ O. Anul .. •·•· • IE~ RE L 
Ziua .U„ Luna •····· · · ...... . 

Subsemnatul/Subsemnata, M/1-lb -:tl !fA /:2/ &-,</ , având funcţia 
de J Ăf RL!cn.> le_ M,E/:./ C /f L la ==-=•·,t 0/..:s::lâl,,;c.;:: &-l<A:;>4,p :,,, &J,fl!ut , 
CNP _-== ====-__:'~d_o_m_i_c_ih_·u_I_,L===-======-====.--------

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru în asociatii, fundatii sau alte or2anizatii ne2uvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. ..... -

·- ./ - ~ 
./ 

V 

/ 
./ 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii ne2uvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1 ...... . 
V 

/ 
/ 

./ 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 ..... .._ 

~ oLJ::.G / u '- H' itr~/c /LE> A.. ~CR.c.ll.~5'rl 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute în cadrul partidelor politice. functia detinută si denumirea partidului politic 
4.1. ..... 

/ 
/ 

/ 

S. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maioritar/minoritar: 
5.1 Bereficiaru1 recootract llUlrel~ Jmtituţia Pnxmiraim I Tlplll Data I~ Valoorea 
nrPnlirnPWd:numireaşiadresl. COCllra::lan1ă: care am contra.:tului fucheia:ii tottlăa 

1 



<irumireaşi înaooinţat cootra::tuh.ri cootractului 
ooresa cootroctu1 

Titular .... ........... 

/ 
Soţ'ooţi.e ............... li" 

/ 
Ri.rl!de gr.dil 11> aletituJarului V .. .......... 

/ 
SocieGiţi oomerciale/Persoonăfizică 

-~ 
autorizată! Asociaţii fumiliale/ Cooirete 
indiviwale, cabinete~ societăţi -civileprofusiooale sau sociera(i civile 
pro:resionale rură<;p.nme limilroăcare 
d · "'~ profesia de avocat/ OJganfzaţii 
~uvemarm11ale/Fl.lllllfii/ .A • • • .-21 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2
) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării Semnătura 
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Subsemnatul/Subsemnata, 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea / 

INTRARE N 'ţgo 
IEŞ IRE r. -...i_;...i..:~:._-

Ziua jA., Luna ...... O.tf. .. Anutti{}f ~ 

Ml/-~ I j./' ,4.i. 12.l' ,9,-.,U , având funcţia 
de 1/ A.l e.Jii Cl'l)~ ,n~ J.5(c JI.- '--, la -;Sp, f · o.J,~~ efv't:.€ - G/l4Gep-&.f!~ J3uj./-'f'2"--

CNP f domiciliul 

~ân preve erile art. 292oin Codul penal privm falsu Eeclaraţii, 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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobâbdirli 

lv,u 1J.F EJ~ ,Â ~~J' 
( ~11-k.~1) 

-----------==== 

Suprafaţa 
Cota-
narte 

k},QI>~~ l"/2 
-:;7 

I..----"" 

Modul de Titularul1> 
dobândire 

âf ,Upe>tt~ #f 7V.I.)> #,8Mf°' 
, .... __ ~-- ... -J~--b V 

,-

* 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), 
... _ în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de Titularul2> 

dobândirii narte dobândire 

} J .,{ 1'?9~ 1-~f)i'L //-1 Cc,, ~~i,,p J,r/l-lYH 4') ~r;ii I) -
'C.., 

/ 

~ --
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. 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 

/Jurdt"lU~_,/'S M' f!rp JI-Ui.rMF6A-, 'IL I 2.c;,oc C-a/~~ 

Jwm -rut,e.Js./-1 tJpE.L /.J/:S/6-P/14- .,1 ,2 tf)O .!J CC/f;U-/>e!:>o/el-1,~ 

./ 

__ V 
/ 

~ 

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 

NOTĂ: 
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 

' /" 

/ 
/ 

~ 
V 

/ 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea 
Înstrăinat Înstrăinării înstrăinat înstrăinării 

/ 
/ - -

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile 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 Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 
şi adresa acesteia 

PtR.JG u,s 15JNJA.. 8llC . .2. t- el 200 ?- /qţ 33:/1 !JO 

CAA P;µ,-lc.Jf s u.e. . 2 ~1,.0 2t5>D7,- ~tj,7ţ/ 7-{ 
F5,c , R. - 5 .{ J,..t=-1 :Z.olO 2 /1, O 2_ '7 I 3 :ţ. , 

CA-~PAJ-#'t:RP. ~c . 2 ~L.1:,. ·, 2co7- /Jf. ~J ✓, 2_;{ 

f> IR,E.J.J S IS J?.M '{ ./fJ U:::., d ,t;vRo <. 00 9' /oJO/CJ 
' / 

...,. I' 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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 Tipul* 
Număr de titluri/ Valoarea totală la zi 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare 

' / 

/ 
V 

/ 
V 

/ 
/ 

/ 

*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 
an: 

NOTĂ: · 
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 însuID;ată 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 

/ 
/ 

/ 
/ ,-

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* 

I Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa eenerator de venit încasat 

1.1. Titular • / 
/ 

1.2. Soţ/soţie /" 
/ 

1.3. Copii / 
/ 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 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: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular / 

/ 
1.2. Soţ/soţie / 

/ 
- 1. Copii / 

/ 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular t 

fltl4-A;u ~1?}14-A.J 
,::Sri' •~•-_,:Se.<.- .,,, 

~ 1>.. l'-1- - l"J.J..<,J. ,-o-1\1-4.h fg t-~ ru. ~w,diJ1.H?dlCJ»4,_ 60•DDD feJ 
2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular -
/ 

/ 
3.2. Soţ/soţie / 

/ -
4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular / 

/ 
4.2. Soţ/soţie / 

L--
5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

frtA/;J(I IÎ-l:J /;?/JIJ.A! ~.ll1IE M/J../ »RA t>:E-Ns/o-VI#! M/J../r,;IJJ!<. 4J> .,ţ-94l t., ' 

5.2. Soţ/soţie ---r 
/ 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular ./ 

~ 
6.2. Soţ/soţie ~ 

__.,,- -

5 



Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa 2enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 7 
7 

7.2. Soţ/soţie -; 
I 

7.3. Copii 7 
/ 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular / 

/ 
. Soţ/soţie 7 

,-

I 
8.3. Copii I 

7 -
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura,_ __ 

6 




