
Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea c/l 

INTRAFiE Nr ___,../6'.,___,,__V---'-IP __ _ 

Ziu

1

aE~t Luna .. : .. Qf5. .... Anul .. ~ 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, f//'lf/J //..I /!-A /J._J ;ţ.,L/ , având func ia 

de h ieKcro& ~4 /'c:./1 J: la · 1' • o~,o-ţ.i\r-rc.:s;[;- G/t~ ('o.ţ:Jc, , 1 ' ,,:5e I f4 
CNP , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

*I) Prin familie se înţe lege 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 
dobindirii 

eO'N . Fv12/e121 · 
( t,J el· C,6-t'e; r a<'r ,.{ (~fy1"Ccf') .)c;o ţ 

., 

Suprafaţa 
Cota-
uarte 

((> ()CO m2- //2 

----

Modulde Titulatu11> 
dobândire 

O:-tM/>4 vq re 
,-,,,re.,,11., .. 
~~~Qi ... 

7 
L--

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circu itul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunuri lor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari lor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anol 
Suprafaţa 

Cota- Modul de Titularu12> 
dobândirii parte dobândire 

g 11 . ..,,_. ,.'---ţ /?"f?-1 1 ·h>,-. "l /4 C,1/U ~'),o~ //M-AJ';fp ,,ff JV.IU, 

/ 

7 
-::::_ 
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* Categoriile indicate sunt: (t) 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 

/Jv./v/-lf1,,;"S)VJ P.E,l:l'#U,,[7 t-o/EGIIAE I ,?t!J CJ? ce-l c.u p,ol,-q H 

/4,,..fo/tPV/SfrJ {)PE:L l ffS/G,il'//.1... ,/ 2 €JO o/ CUtU.pot,,e.6~ 

---~ - -

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 

I 

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 

-
/ 

/ -
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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 inst ituţii financiare di n străinătate . 

Instituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 
şi adresa acesteia 

'8.#AIC/t- PfQ..-cLP 5 ,BCl'C. 2 fde10sil} Le- 1 .?oo? ✓-1 „ t:>J> ,,9'. 17- e. ,Al 

'/s.Jl-M'CJI. PI kat;,c.l 5 8CP&t.'Pi2..:t::f1. ·'-1 (eoni-) ~t-l'~D ?007 ,,/ 1 c,,4· ;'/ }"O $C~J!..o 

/3}/Cn /> ,#ri)J'# ,t5dCDl'~t"j'J/ 2-(~?F? L~ I :?Do7- IR9A..3~ .So R_c:,,U 

- li- ,((eoni-) lt:J :?ol-1- ~ .,z4 ,I) .:s ... , R_o,,u 

- //- 2.. (cefpfe:f 1' 'J) ~CP//l. :> oe, I-- 2+, Ro/J>,I <:?7 ~Ro 

Bc~ . S 2 ( c/'ept-9;,t½ LJ; I 2 0/{, ?O d., t<f41 ~ R-<vAI 

Ec~ , ':J l {cov-1,c) 1.s_1 2oll 6 '.J', 5?-7. ~-g ~tî>..<./ 

*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 participări le în străinătate . 

Emitent titlu/societatea în care persoana este Tipul* Număr de titluri/ Valoarea totală la zi actionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare 

·-
~ 

~ 
/ 

V 

/ 
/ 

~ --
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in 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 străin-

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. 

) Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

-- ----1______--
~ 

____.., 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 ane a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele. adresa e:enerator de venit Încasat 

l. l. Titular - / 

/ "' 
1.2. Soţ/soţie / 

/ 
1.3. Copii V 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11../ea. 
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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 dec lara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa ~enerator de, venit Încasat 

1. Venituri din salarii 

I .1. Titular 

/ 
1.2. Soţ/soţ i e / 

/ 
'.3. Copii / 

/ 
2. Venituri din acf;vităţi independente 

2.1. Titu lar 

~~ ,I{-~ pj sl-lL ( t> ,.p,/ . - 6:1/-12111-M>& ,. "51:tLVJIC# J,?,,Ml'cl/J;..E 2 · OOO -W :"1 
~•,.. . .r-,'""I \I d / · 

2.2. Soţ/soţ ie 
-, 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3 .1. Titular / 

/ 
3.2. Soţ/soţie / 

L-
4. Venituri din investiţii 

4.1 . Titular / 

/ 
4.2. Soţ/soţie / 

.:::' 

5. Venituri din pensii 

5 .1. Titular 

jU'/# lLJJ--I li-~ (J,} 'JH..,) .c5',{)r/, 'f>J:=:A/SJ>L 14/Ji'/lfi2)'/ . estJ4e>c:~, l:'.P 

r 
5.2. Soţ/soţie 

CI'/ J . ,,_,,..., r..,__~ • 

I ' , 

I -
6. Venituri din activităţi 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. I . Titular ·--- I 
7 .2. Soţ/soţie I 

I 
7.3. Copii I 

(.._ 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular ""' I 
1.2. Soţ/soţie I 

/ 
8.3. Copii / 

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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Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea /J ,c,-:--

tNTRARE N / V 77 

Z1u~E~~ Luna ,ţb .. -_-.. ...:.. ... -... -.-A-nu-12d.- .- . ~ 
DECLARAŢIE DE INTERESE 

CNP • domiciliul -------,.---------·.+-
--------,, , ' 

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

1. Asociat sau actionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
inter.es economic, precum si membru în asociatii. fundatii sau alte 0F2anizatii nffllveruamen1ale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Cal itatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

,- ' 
de acţiuni şi/sau a acti unilor 

I.I ...... / 
I / 

/ 
1 ----

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/sociefăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatU neeuvemamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -~ 

Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor 

2.1. ..... 7 
c_ 

3. Calitatea de membru in cadrul asoclatiilor orofesionale si/sau sindicale 
1.1. ..... 

c>O/;... ;EQytlc . .1> /._ ,...W:e;~r Cf''J:. ~rl S-~CM~/',1/ 
~ 

/ 
/ 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute în cadrul nartidelor nolltiee, runctia detinută şi denumirea partidului oolitic 
4.1 ...... r---....... 

/ 
L 

5. 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 s.tatul este 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Benef1eiarul de contract numele, 1 Instituţia I Procoourapin I lip.ii I Data 

=uil 
Valoorea 

prenumelelderumirea si adresa contra.:tantă: care a fost a.mtroctului încheierii totalăa 



denumirea şi înct00intat contractului oontroctului 
airesa oontroctul 

Trtular ............... 
r--~ 

~ 
Soţ/soţie • • • • • • • • • • • rn• J 
Rudede gradul J 'Jale titularului I/ ············ 

I 
Sociemţi comen:iale/ p~ fizică. I 
autorizată/ Nn:iaţii fumiliale' Cabinete 
individuale, cabinete~iatf; metăţi \ civile profesionale~ rocietăţi civile 
profesiooalecu răsp.indere limimtăcare I"--_ -- • 

~profesiadeav(df Orgl1Î21:lţii 
, ,iegwemamentale/Fundaţii/ ~) 

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

2
> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularu l, 

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 

I>.~ , ?0/,t._ 

2 

__ _,8'i!mnătnra ___ _ 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea 

INTRARE N /8Jz 
IEŞ IRFI r. 

Ziua .01. Luna ..... QG. ..... Anu& . 

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

la BUFTEA 

, domiciliul oraş Buftea, judeţul Ilfov 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) deţin următoarele: 

* 1) Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

) 

Cota- Modul de 
dobândire 

Titularul1> 

* 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, copilu l), 
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 
Buftea, Ilfov 

2003 

Suprafaţa 

67 m2 

Cota- Modul de Titularu12
> 

rte dobândire 
Rudeanu 

½ C.V.C. Florentina, 
Rudeanu Bu·or 

* 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 (titularu l, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari lor. 

1 



II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autovehicul Dacia Logan 

Autovehicul Mercedes CLSE 

Autovehicul Jaguar 

2006 

2007 

I 2006 

In unna unui contract 
Ieasin 

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 18le se află sau nu pe teritoriul Român~ i 

la momentul declarării . I 

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro tiec:are, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Teren extravilan 2.5 
ha 

IV. Active financiare 

Societarea HONEST 
GENERAL TRADING SRL 

2 



: 

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. 

~~}V\."',~\t:'~~•••"'',?. ~ • ~~<- ..,."#_,._><~:'t<""S."'*'.,., -..~:<,r?.'•~;.l<.._;,~"ffiJ:'tN'rlpi'r.._..,.,,., ~~,.,.,....,,:,,...,_~ .. ',,~~-...,.,. ?,:,l>-~-•,-'•/1,' rl 
: /'t ţ~m .. ~•rf•?,,_~,,)~t .. ~< .;~,,,._;;...-;,cti "'i?~ ţ, .. ;·..,.~#fi .. ~ţ. ~.r,.,1;,1~•i·~~-~:..,<"' 'IJ~,.~ţ ,~>t..ţ~ t:~~ M~l:.' k;~ .. ~:;,. ~ ~f ft~ f~ I<, 

1 

~ ~ s:~~;J.L~.ţ!,-~~k;~·~;ţ'J;'t;l~~i;if .-~:··~;~t 1-î~;ţ,,;t-& ~;it)~ţ ~~1r;~ __ j îf ,, efA ,~ 
~-';",T~"'lif~::ţ;~f~~r-'111~~· ,.,",,~'.!:~~}'¼_ ...... ~~"'~%;./tlr;,,:,, ':~~} ~~.t;,~j!·i~-f,,~,1<,., .. y,li1,,.•'•~~~1~~~~ ...,, . 
:~iff4st~~iJ~~ ... 1~J.nt;1~~r~1i11~Jtft.~~ft~fJt~ti§;lti=;w.:~t:?~.l,l~~J1>.~;;i;:~i~ ~~ .. ~ 

BANCA TRANSILVANIA 
CARD LEI BUFTEA BLD I.VIIHAI EMINESCU 

CREDIT 14.500 
201c, 1.770 LEI 

NR12 

BANCA TRANSILVANIA CARD 

BUFTEA BLD MIHAI EMINESCU CREDIT LEI 201,; 1.652 LEI 
NR12 OVERDRA 15.500 

FT 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (indu.siv 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. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stai, 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 dep,ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri a1chizifionate 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. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţfomate 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 eur11>* 

"''~;}.\;§ţ.f~~i,.,l.:l.1~.,,..i,~-:,01:,,.'i'$1>,..-,r ~ ~'-11,,•v,••'- ~ -~•~",h~~,VY.19,•~~ 
•<t 1' ·@ f~•eP/h'Y ,.,~,'.,,\\/4 •,Vwit'.'fif~:,1. •q»::. """"1l;•J..~{.r.~$ ,r,.;$ :rtJ/'' i)•,i; ;,, .... ~~fa"'.,. 11 ,ş;::,, •. :,,., ... 
41 ~ii1;.tg><t~~+<!.V>'i'~>'J~ ~· .~~~~--:-~<\~-sl>t~-ţ·~~'f~:<~I 
~·~ li" ~~ Jt~v==~:,s i. < < y,; .. , .. ,.re fi ··~ '"J! .... 
~tr:'-"\'~.;;.i1-".-:~ţi·J"J~#·i·i~t~t?t~~l~- ,~i;:~~~~~ 

I.I. Titular 

1.2. Soţ/sotie 

1.3. Copii 

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

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, f'ealizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificiirile şi completările ulterioare) 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. l. Titular 
SPITALUL DE OBSTETRICA 

GINECOLOGCE BUFTEA 
MANAGER 

1.2. S.o oţie SC P.U.S.A MEDICAL CARE ADMINISTRATOR/CIM 
BUFTEA 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2. l. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3 .1. Titular 

3 .2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4 .2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5. l. Titular 

5 .2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agrico/,e 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Sursa venitului: 
Nume, adresa 

5 

Servidul prestat/obiectul 
e111erator de venit 

42.607 lei 

11.136 lei 

Venitul anual 
încasat 



7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1 . T itular 
C.L.BUFTEA 

CONS. LOC. 6.000 LEI 
INDEMNIZATIE 

8.2. Soţ/soţie 

, _:3. Copii 

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

Data completării 

08.06.2017 

6 



I 

Spitalul de Obstetr i că-Ginecologie 
Buftea 

INTRARE N /6,,f_F 
IEŞIRJ;; r. 

Ziua .. (h . Luna .. . Qf/ ..... Anulc/ld.. . 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata RUDEANU FLORENTINA MIRELA, , având functia de MANAGER la Spitalul de 
Obstetrica Ginecologie Buftea ,CNP 2710216471015,domiciliul in Orasul Buftea ,sos Bucuresti Targoviste 
nr 147,bl 27 sc H et 1 ap 5 jud 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 asociatii, fundaţii sau alte o~anizaţii neeuvernameotale: 

Unitatea 
Nr. de părţ i Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţi lor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
;:-;OCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE-

MEMBRU 
FILIALA ILFOV 

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 
ec<momic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii neeuvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
SOCIETATEA NA TIONALA DE CRUCE ROSIE-

PRESEDINTE 
FILIALA BUFTEA 

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

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

5. Contracte-, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finantate de la bu2etul de stat, local şj din fonduri 

3 



externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar: 

Instituţia Procedura prin 
Data Valoorea 

5.1 Bereficiarulde contrcrt numele, contra::tantă: carea fost Tipul 
îndieierii 

Dura1a 
totală a 

prenumele/denurnirea şi ooresa denumirea şi încredintat oontra:tului 
contra:tului 

contractului 
contractului 

adresl contractul 
Tttular ............... 

Soţ/~e . . ........ . .... 

Rude de gr.rlul [11 ale titularului 
............ 

Socieraţi comerciale/ p~ fizică 
ţoriz.atăl Asxiatii fumiliale/ Cabincte 

.,odividuale., cabinete asociare, oociaăp 
civile i:xoresionale sau oocielăp civile 
i:xofesionalecu ră5ptmdere limitată care 
~proresiadeavocat/~i 
nemr. ..... , li:II I ICI 11alel Fundaţii/ Arociatii2) 

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 ~ontract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

08.06.2017 

..~ u_r_a __ 
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Subsem1Jatul/Subsemnata, 
de .#I /2 . f2/,,,y Ci> N71#3. 
CNP 

Spitallil de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea 

l~HRARE /5,ff 
I EŞI~_; r-..,. -

Z1La .'J.'J. Luna „O.tf.. ....... Anul Jd, 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

t}#f-dr; 
la 

' Hlfe!IHY'IJ- ..., , având funcţia 
8 &11HtlL, ~e----z;UfPi(!,lltl: <f/Ya. /2C/fNJ 

, domiciliul lbv~ .- jit./J /~u 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1l deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N OTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobindirii Suprafata 
Cota

GS-.lo~ 

MQclulde 
dobândire 

I 
Titularut1> 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol ; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravi lane, 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 coproprietari lor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobindirii Suprafaţa 

1 

Cota- Titularul2> 
' 



* 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 

lttv~ 4 ~O<D;ţ 
(\ 

M dfZf vs 11. tw~ V~ <:{!J.J•·::.;" ',01: 

- ...-- - ,--- ,.._.... 

... 

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 

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 
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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. 

*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. 

*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. 

~ 7 Creditor C-ontractat În anul Scadent la Valoare 

/).,11., •-,1 
V JJ1 Ţl•m 

I 

~J,L [J&HL4- Loe9 ..20J.-9 J/-Doo € 

Q,,Jfz_. 57"5 1-o ( ~ J..i>ti li coo LE1 

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* 

f, 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 

numele, adresa 2enerator 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 2enerator de venit Încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular vtx/Jrt) UJ.e/mJ ~ J~/71}(_. OG! ,~o:P,--u...- .Jl~h; 41J ,ţ_/G I& 
I 

/I 

1.2. Soţ/sy{ie ./',t-N M.,f fW fUM f (!,JJ:A- ~-e-wr; M.i' ~uc__ P~r-t!-r~ .icfOc90 Lţ;/ 
' . 

. Copii 

2. Venituri din activită/i independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

· . Titular 
. .. 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i 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 eenerator de venit îoeasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copi i 

8. Venituri din alte surse 

8.1 . Titular 

- \ 

' . Soţ/soţi e 

8.3. Copii 

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

Data completării 

J-9_ 05 J-of:ţ-
Se n~ 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea J/o~ 

INTfltdk • /V""-
. IE„J; "' · --- ----

Ziua ..... J. Luna ..... O..~ .. Anul & . 

, având funcţia SubseIP,natuţtSu~semnata, 
de .!J1R.--Pit-f ~~. la 5P llli,_ f>~S. Qt ME=c • 6-v~ 
CNP , domiciliul ~v~ ~ rL<:fZv-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 ore:anizatii neauveroameotale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţi lor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiun ilor 

I.] . ..... '-- ,,-- .--- - -

2. Calitatea de membru îil organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăfilor naţionale, ale instituţiilor de credit. ale grupurilor de interes 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor omani7..atii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2. 1. ..... .- ""-- -

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale 
1.1. . .... 

~ - --
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi controlt retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul nartidelor oolitice, functia detinuti si denumirea nartidului oolitic 
4. 1 ...... - -- --

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultantă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate cJe la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar ma.ioritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract numel~ 

I 
Instituţia I Pnxrourapin I Tipul I Dala 

I ro=lui I 
Valoorea 

premnnele/denumirea şi adresa oontradantă: carea 1at contm::tului încheierii 1otalăa 

1 



denwnirea şi încredinţa oontractului contractului 
ooresa contia::tul 

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

- ~ ..---- ,-__ 

Soţ/soţie ............... 

~ ..--
~ ~ 

Rooe re graiul 11
> ale titularului 

············ ~ .-- I';--- ~ 

Sociaăţi comerciale/ Persoonă fizică 
autorizată! Arociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete a:ociate, societătî -- .--? -- ~ 

civile profesionale sau ~ift}ţi civile 
profesionale cu rfuµmdere limitmicare 
es~profa5iadeavocat/ ~izaţii 

I neguvemarnentaldFuncb;ii/ Arociaţii2> 

1
> Prin rude de gradul I se înţelege părinţ i 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 r obţin contracte, aşa cum sunt defin ite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţu l/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţi i, 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 

cf2-;) . o, 2.011-

2 



DECLARAŢIE DE AVERE 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologic 
fl uftc"L>/O 

INTHl,Pî' I ,v 
\'I --- - ,. --

IEŞIRE 

Ziua fJ./. Luna •. .J!.f. ...... Anul ~ . 

Subsemnatul. MATET ALEXANDRU .............. .................... ' 

Sef sectie 
având funcţia de 

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA, Ilfov, Buftea 

la ... . ........................... ... ................ .... .................................. . .......................................................... , 

CNP I ] , domiciliul Buftea, judetul Ilfov 

................ ....... ........ . . ... ... .... ..................... . ...... . . .. .......... . .. .. .... . ....... . .......... . ...... . .. ■ ■ ••••••••••• • ••••• • ••• • •••••• ' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familial) deţin următoarele: 

*I) 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* 

Ilfov, Buftea, 

Intravilan 

An11I 
dobindirii Suprafaţa Cota-parte 

2011 
1.000 

m2 
1/2 

Modul de dobândire TitularuJ1) 

Matei Alexandru 
Contract de 

1/2 
vanzare 

Matei Roxana 
cumparare 

Mihaela 1/2 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 
dacă se află în circuitul civi l. 
l) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 
)Unurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în aJte ţări . 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
Suprafaţa Cota-parte dobAndîrli 

Ilfov, Buftea, 
Casa de 263,6 

2016 1/2 
locuit m2 
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Modul de dobândire Titularu11) 

Matei Alexandru 

1/2 
Construire 

Matei Roxana 

Mihaela 1/2 



Ilfov, Buftea , 
Matei Alexandru 

Str. Oltului, Spatii Ce>ntract de 
1 / 2 

Nr. 15A , Sc . B, comerciale/ 2016 99 m2 1 / 2 vamzare 
Matei Roxana 

Parter , Spati ul p.roductie ctuuparare 
Mihaela 1/2 

Comercial Nr. 6 

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de producţie. 
1) 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, iahtmri şi alte mijloace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cul1; colecţii de artă şi numismatică, obiecte 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoarn 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. 

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

Autoturism 29/09/2016 Tiriac Auto SRL vanzare 26. 696 RON 

Autoturism 09/02/2017 Dobre Law::entiu Nico1ae Van.zare 3.500 EUR 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalent€: 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 i nstituţii financiare din străiinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente,· (J) 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 valoa.rea 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, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 
in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal. 4 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc e,chivalentul 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. 
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BRD 2013 2 018 65.000 RON 

Banca Transilvani a 2016 2 021 1 65.000 RON 

Tiriac Le asing 2016 43 .213 , 28 EUR 

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 sfrăine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 
căror valoare individuală depăşeşte S00 de euro* 

1.2. Soţ/soţie 

1.2. Copii 

*Se exceptează de ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-iea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
1 ~rt. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completi1irile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
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Matei Alexandru 

Matei Alexandru 

1.2. Soţ/soţie 

Matei Roxana Mihaela 

, · l .3. Copii 

2. l. Titular 

Matei Alexandru 

2.2. Soţ/soţie 

Matei Roxana Mihaela 

3. I. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

U. M. F. CAROL DAVI~. 

BUCURESTI , Str. 

Dionisie Lupur Nr. 37, 

Sect. 2r Bucuresti 

SPITAL NICOLAE MALAXA, 

Bucuresti, Sect . 2, 

Sos. Vergului , Nr. 12 

U.M.F. CAROL DAVILA 

BUCURESTI, Str. 

Dionisie Lupu, Nr. 37, 

Sect. 2, Bucuresti 

PFI Dr. Matei 

Al.exandru, Str. 

Ciresilor, Nr. 23, 

Buf tea, Jud. Ilfov 

PFI Dr. Matei Roxana 

Mihaela, Str . 

Ciresilor, Nr. 23, 

Buftea, Jud. Ilfov 

Asistent Univer sitar 

Medic Primar Obstetrica

GinecologiEi 

Asistent Universitar 

Servicii ME!dicale 

Servicii MEKiicale 
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26.707 RON 

22.029 RON 

26.367 RON 

127.756 , 51 RON 

40 RON 



4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5 .1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. I. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7.L Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 
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8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Ma tei Alexandra Maria Alocatie, stat Alocatie 1.008 RON 

Matei Ana Cristina Alocatie, stat Alocatie 1.008 RON 

Matei Ioan Dumitru Alocatie, stat Alocatie 1.008 RON 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
1complet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

07/06/2017 
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Spitalul de Obs!etric5-Girrn'"ologic, : 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

'7~;j 2."~·: t!!. -- I 
_Ziua ...... Lunu •• Qfi ........ 1\11u1N.J:j 

Subsemnatul MATEI D ALEXANDRU ........................ ...... .... ' 

Sef sectie 
având funcţia de 

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA, Ilfov, Buftea 

la .. ..... ........................... .......... ..... ...... ........ ...... ... ....... .... ... ..... ............. ...... ............ ..... ... ........ ..... .... , 

CNP ] , domiciliul Buftea, judetul Ilfov 

....................................................................................... .............. .... ..... .............. .... .... ... .. ... ... .......... ' 

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

· f. Asociat sau acţionar la societitli comerci4le, companii/societlţi naţionale, instituţii de crt1dit, grupuri de interes economic, precum şi membru 
în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de părli sociale Valoarea totalii a părţilor 

- denumirea şi adresa - sau de acţiuni sociale şi/sau a acţiunilor 

12, Calitatea de membru în organele de conducere, admillÎStrare şi control ale soeietiiţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ 
. societiiţi.or naţionale, ale instituţiilor de .c:reclit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii 

leguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea detinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
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ocietatea de Obstetrica si Ginecologie clin Romania, Membru co.tizant 

olegiul Medicilor clin Municipiul Bucuresti, Membru cotizant 

Sindicatul Sanitas, M81tlbru cotizant 

Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ 
denumirea şi adresa 

Titular 

Sotfsoţie 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi adresa 

Rude de gradul I O ale titularului 

Procedura prin care 
a fost încredin'2t 

contractul 

Tipul 
contractului 
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Data 
încheierii 

co,ntractului 

Durata 
contractului 

Valoarea totalii 
a contractului 



Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociatii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăti civile profesionale sau societăţi 

civile profesionale cu răspundere limitată care des~oară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asocia\ii2) 

l) 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, so~!/ 

soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se decrară contractele societaţilor comerciale 
pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al 
)c i etăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiun i lor. 

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

Data completării Semnătura . 
07/06/2017 
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