
DECLARA ŢIE DE A VERE 

S b t l'S b ta ;·v/ J-1·12,;')..,/ /l-.iJ ~../#-4./ ,. d „ i; u semna u ,,_ u semna , ____________ _______ _ , avan ,unct'a 
de LfJ~)'i9H ~4JJl:.•',Jf-,/:. la -:Sf>/l.#Lt/:1: .. A/.t oes.-:?2':°Y'2J.i2$-s;y'6=1~,1S'i:>,l&t;1/':/.:. , 

~ ~ J, domiciliul I ,lrtlr-?~4-

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 înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

L Bunuri imobile 

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

.. -----~···- 1------+---·----- --~-- -----···--- ·--·---·--•-· .. ,- .............. ,,. 
~----~--..---· ..... _.............. .. .,.-

---- - -·----· ,. ... ............... ,. ........ -•.J 

_.. .. -~ ... ~•--
..r:;"""',_, ..... ,"'-- ·- -._........---+-------..... , . .,. .. ....,..,_....., ..... -......., ......... _ .......... -~ .......... • '-'> , ,. , _ ..... .... ,,,, .. __ ~ - · · ·--·---·· · · · -·· · 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) h,1ciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
"'"travilane, 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. 

_.,_ ___ .........__ _______ .. -....,,....__,., _.. .................. ...... . 

1 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) cas:ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele propriietarului (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 

v--- __ ,_,.... --•--... ••------•~~-c•- ----• ..... .. . ..... •-••-----ţ--.. ......_ .. H,,_,.,,,,_......, __ ,,~- .. ,,__......,,.,..,_.~ 

. .. -~- _,,,-,,....-... -
-~---· ,,.,.,,---

~,.,,/ 
.t..;...._ ____ ,.....,.,_, __ -. ..... --.. .......... ...,.,,...,, ___ ... _ ,_ ..., ___ !--_.....,._.,...,..-................... .._ I'-~---.... , .... _,.....,._.,_....,,.,.,. .................... ..,,...... ........ , -.--, .. t.:,- • .,.,, .. _,.,,,,,~ - - - - - - ......... ...., . 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte d,e artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţio,nal sau universal, a clror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

N OTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau ou 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 

-• ......,_.,~ .. --------V--- ___ ,,._,_, __ ~ .. -~~ _,.~ 
.... ~ .. »>""'' ...... ___...--.......... ,....-----··· 

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 instituţi i financiare din străinătate. 

iJ Jf;,VC/t CI,:,/4/ft~c/ /H,J(- /Jffet:vf/1,-/U',ţ/. ✓ LE1 e. <t> l i ./"7-4, 24.~. 9 ·1-

/3;fMt:tUoHefd.dlfM- VWPt„f;:.Pil 2 LE.1 rf.(. I!>(.', ~oi& 2..bJ.,315-, tf'L1 

Pl'R 1ti2-CfS f:3.ANU.... 2 L-E-t 68 .ot;;, ? t;,>J,tp ./.~Jo. 7r/6. s.::> <:;._, 

!~/flit( 
fJf-TfJ)~-- 8. ff-ltl. k . :i L l::::.I () , I 2. ,,?o,,i'l-· ,I.J" ;r.' 2-1;.c!)' 7.--:.? .. 
~ Jil"f.l-f ~Î l3 JJAI, I.( '2_ E.t.lfl...0 13 ,J~. ,2·e:i1/-, 2.J:\ O .'BA ' l~ 

*Categoriile indicate sunt: (]) 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 anuluijiscai anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă ,,aloarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

11~-tr~~)r"l'"~1'f§'ţ,t;,ij-;t'.<,1;,'il~~,tir~~<iî.~~)}~îf.,~-s;L~\#ir1X1~lji:;.'f~li;lff.f~i'1~!;;~~~,t.~,i 
;~ -~1tl 1 ~ 1·trtl4 i;;Jiir,, :t~;·t~~~i.ţ4:k~t(~~ltit~-S~~i(~;;~,t:tl~~'W.~r~~~~o/P:î ~~~~ ~~~{;~;. ftf· ~-'ti:,0,{,sţ,,ij~r'W"'/i·~~ ilf-h'/ţ\:i,S ' .. ,,.t1,;!:.,a:1!rn~:r,,.,1;.;i :, ~' .,,.,,. {'i~i~~.;lf j#-«~~· r,: 

~ ~~-.1~)1~.h~w"'.ţ.6i~d,~:~t:.k~i:ilG~~~J~r:.i.-:~~!IJ 1J €}:t'ti-t-h:J.-,fl),tt ... :~L~:~!,~ .. jft~r:~ft{î ·;: ,m ~ "ffej} ,.,.):.~~J:tltlf:!~; 

- - __,,..,...---,- ,... 

. ...--i-~ · 

~/ -
~-

~- . 
=-

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţ;uni 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 depiişesc 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 tert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte !;.OOO de euro 

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

---------~----.-~- ··---------

VL 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•* 

)'{~:'"A~J{~,~-..( .... .ţ'.'1.!U•-S< ~~t!,'~t.:1i~\i($•;:.~",;~'"':-.l~M,r'i]'">~-. -,• {!p1.,":fi'ţ•"'nţ, ,;> t.., ...,...,!:'!,~1 ,..,.')' • ',";f;'.~•- :}ţ'i~~•~~ ~ , l:!,.'~'v" ... J':"'.-.'(l,":4J' --;r~•❖ 
~\/~~r:'. ~ :-"1:,~~"'15,•tţ,', ';,i_: dg,.,•'~t}+> f'.f-'<' ... ,1~:;1 ;;p•/-,t1 ~~ ,: -,--1 ,-.(,~;,:, J- -- ~ ~ "';- ·1,l/i"' 4t:~.1,,, ' :,;~~ ... -~~~,--t,~~r=~-~,tr~- l .:-~':\-~• 

"1f~•'«'•,i-""'~c,,,,1f·,,·, •,s.,~,,,-,.s-·,>"'~.,.,•., .• ,,.':/'·'"'''•' ··· ,,.,.,,. •-1,,··\• ·~r-it,"'t,cJ.\, ţ_.,,,~•-;.tl'"f.·',· /fc-?f~-t,-\',. >..:-,',.F'~"••"'t,/~ ,"1°' , •• • t\<~~~ )i-,;'-. _.:, ,('r > :fl,,._ _,'•• :• '.;1,-\\~}!.t~~g~t• .... ~ t- '~•~•~p'.;.,~ ,;✓, ~..:-.. ~ .. _,,i11,•5,, 
li.<ii".f:'~~;,\1.,l',i.;;;1,;,,, ',i >~Ki's'..),I.; .!/:' :VS·t ..!:i1;-. ;,~;;.:.,'!,;,,J.,,.;,;.. · •· fii.~ ;:·,t,;,,ţ,<,'(\l~ff;; 'f?· ~~~';~6",V,J,i . ..,~4fl; 
ţ'-,ţ;t:% i~)¼ ~~ 1~,,:J.t.~}j~;, 3-~1 >':..,it.'.:t1_z ~:t,'f; _;~.r'~4 't~W i: ţţ, <f:.,: '..J.- >:..~'1ix".:.f.\"-:Â•?-i...:~~~&~Ji~ ~~-,:~~ ~~-~~~kz.Jt&~Jr.!L 

1. 1. 'wtl:tl,a- -'"~-...... --.. ·-- ---........._ .... _____ ~ 

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

1.2. Sot/soţie 
~~ 

~,,,,,..,,,,,,,,..-... 

.,. ... ~~---,., 

,..,..,.,.,.,,.,,., 

l.3. Copii 
_...,..-,r'..,,..-

_,/ 

~ 
--- ----·--.. -~ 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite dir.1 partea rudelor de gradul I şi al JJ.-lea. 
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Vll. 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 modifidirile şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. 1. Titular ~----- ------·-···--·:;:.,--

Pt#·ll.l'fi./ l!·lJ l)__/JH.__✓; 

2.2. Soţ/soţie 

3.2. Soţ/soţie 

4.2. Soţ/soţie 

5.2. Soţ/soţie 

6.2. Soţ/soţie 

5 . 

.,/ 
,/ 



7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

/ 
~.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

,/l ~ ,-... ,i,>. C> I J) 

6 

Semnătura. __ _ 



· DECLAltAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia 
li t,i l-.ţ() I!{ de ~f QJ.:. oro îl. ;ir;t,;.;,.4,/ C.,lf-t-.. 

CNP , domiciliiul 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în decla1-aţii, declar pe propria răspundere: 

•~1·:t~;r6r~:~ţ~~~~~1~1~1-~1?;~~1~~~~Jl~'Rt?ât~î}t~~~~~;~~%ti!It~~~11;o/t&~;.:71f~~~;1t~~~ 
,•i,·~~-..--,,~Jil~'E'"""'''~)a..,-{i;\i!î1~ •.:(.,.,.,~ w,-&l,,,, ~ii,cyw:·~,"'' ~,~,,,_,,.\.,,,-;t:,,."'J -,~\-',~,~''% ""~r' ·· ► ,> , :t ~ ,..._ -;<• ~ V,;,,-=-, f>< ',Y,":j ;., ~~ l>h;., ~."D • '• <" 1'-',,0 -.~1/.~' ' ~ ... , ' ,", , 
~••' .. f';sl, -'~ P~,fs>?~ -~?~ţ.,,,f'~•,< -~', ., ..... ,,,_,.~ . .ţs;,y~pt~_.,,1/,, •·{-·,-,".f''I!'' --~~' ' ... ~i.J~t.~U.~:r 11 . ./ -.. ~,,~12,.~~.:~îli~ .. ~~r·. il•AJ<x~~~~~!.~1:.,.,.'1!1\<kJ.<~~:.:<d t!A~-~it„i~~t}~~~~~~--~ .,~ · ~ 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

.. ................. , .. ,_ ... ...,. de acţiuni şi/sau a acţiunilor -- ...... 
1 1. ..... / 

/ 
/ 

,/ 
/ 

c__,,.,----·-~-·-----' -· 
r~~;~?(1~_;,k;~~~;.ţ~~f~~~~iîi'f1J)ff:;_~~!t~~~~~J.:ţ/i.~f~?:,~~f,tt.J'I&.~;--~ ~-}~f/ntţ➔\i~t1!:mt~ffi , 
J,,ţ/t·:t~Mţ1.l~ \V~ -t~ ;: ;!,~;i"~-::~ ~.,:: 'ţi%~.'\/!,J.,"~ ~~b,~;~}:1'.-:~1~1 i; ţt)'.~. :;~ ~~t.: :,t „,j :t~(/, ~ .,,:~IJ:,~¼} 
}~li': •,~fii'"::> ~:.::rt~>d;~°1~{·~1~; J~t!t\. ·~~t~?:ii~rf;r-1{§;1„ i?i~t, ?-fr,/f:f:_. ţ~lţl~11. .. ~l„i;~,k~¾1t1~~fsc;: ~t .. :' 
•~\")~, ,..•4 tt•x'i'~v.-g1~ ;~iÎ~,t"1r;;ţ,,!11,:•t ~,_e~,~~\11U•'i~ll~,,.~;,fn-,C(•~11t'' _..,'\lJ.-,) ... ~2 Jt• ~:q;~~):i; 
·•,:,, ~ .. ,,•«~J.•c'>'~rc,t, '*';/{~i,_,',,,-i:\\nk]' 1,/m_;,'{,: ~~, 'I ''Wfc>":t~'•\'· 1•1•,rw,~lt:.<' .',,,., m,~,',(--~_,n--•,.-11 .,.. 
l1,;·>:-\~~-·,;'"'fi ~(tt ~~1.:t4; ~e,.\\~~,; ~~ 11~ii§~~tM ...,.rt~~'):?~lt.;e~t,\if~"~b"§ .. .,"6;~"~ ~\t:~~ t ( ~ri: ~ ~~•f\ ;f~1 \ <,:•·tP .. ,.!J . "I u .i;f}l ... ,:r;.:;,, ls.J""'"'~ :,: ... ~gţ./ :1,-ţS'.*·7~•11r~ /·~-
;(:,_~~ .i'-1~vl~ ~b'<u~ ~~~~~~1.,t .. •~~-~-~Q' ... ii4..t, .. ,,.Uit\.Hu~.<'J.i.l' ţ :,r.:!_~fft; ~•ţt4,:i,,.;V;...:O.::..{ 1 ~.:l.:"\"l.~1l,..§j..,ifjJJ.:f,.°t,.,~ ~ 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1. ..... ~----y-,,·~· ·--------~··~----/ 

_,/ 
.// 

/ ~ .,.~_.....----....,__ ____ .. ~-
·w;,· .. ~;:ţ,,·ph~,,;; ,~•,"jl• ·••t~•r '~· 'J•~·o·~,... X., .... '4 .. ,,,-ki·1r~4...,). ţj,.'·~._..e_,,,ţ ~ ~~-'~,..~. ~~ ~.,. '7.'f',:.":: :>:=B::t i"::-tt',.,~ .. i~ ~·-- <~t>•4,1,:;.t-5 , ., 
~ <f. "~.S.✓.;fht,J~.~i~ j;;J.~s:.Jr~;i" 1JJ ,;i;.;..~.":/!);~~l t~?~i .. : .. d .. /J/.-~I-!:: ~\ ;> t 

·. 1 ...... 

~--------7 
I .._ _______ _ 

4.1. ..... 
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denumirea şi încredinţat rontmctului ron1radului 
~ contractul 

Tilular ............ _ 
,.,..,_ ,, ........ ----7 

/ 

~••••••••••••oo• I 
l 

; 

Rude de gradul I'' ale 1iluJaru1ui I 
············ / 

/ 
Socidăti c:oouciale/Peraoonă fizicii .I autorizliăl ~ifuuliale/Cabinete 
individuale, cabinete~iate, ~ I 
civile ~fesionale sau rocietăţi civile { ___ · -~ ......---..-,,,,,.,,,.,.--•--·-, oro~cu~n:ierelimifalăca:e 

---· 

' ~ profesia de avocat/ Qganizatii 
...,,.., "~namen1ale/Fundaţii/ ~> 

tl 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 şî 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 J 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 

.,,{,( •·tr-6' ... '';, 4:.C ri,,1 · . ····················.r;:;~ •.• ,t~ •••••• 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subs611\natul MATEI ALEltANDRU 
• • • ♦ • • • • • • • • ♦ • • • • ♦ • ♦ ♦ • • • • ♦ ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ < ' ♦ ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ , .,, ♦ ♦ ♦ •" • • • • .. ♦ ♦ • ♦ ♦ • .. • • • _." ♦ ♦ f ♦ • _, I ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ .,, > ♦ " • ♦ • .. • •O ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ > ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I 

Sef secti e 
având funcţia de 

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA, Ilfov, Buftea 

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

CNP , domiciliul Buf·tea , judetul Ilfov ...... ............................ ... ..... ......... ......... ......................... .. .......... ... ....... , . 

♦ ♦ + + • * • ♦ • +" ♦ ♦ • O ♦ • ♦ ♦ ♦ • * + * + ♦ ♦ ♦ .. <0 ♦ • ♦ •I ♦ ♦ • ♦ ♦ I ,t • ♦ I ♦ ♦ O ♦ ♦ ♦ f • I ♦ ♦ ♦ I ♦ O O ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ 1 O ♦ f ♦ f ţ ♦ o ♦ ♦ O ♦ t, ♦ ♦ ♦ I O I' O t O O I I ■ I I i, ♦ li I .. ♦ I ♦ ♦ ♦ I ♦ • .. ♦ ♦ ♦ • I ♦ • ♦ • ♦ ♦ I ♦ ♦ ♦ I ♦ ♦ .. I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ' 

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

) l) 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. 

1.000 
Int:ravilan 2011 

m2 
1/2 

,W1%til~i~î~t~~•;'1:;~~~r,}f:tij~&'f~ţ•;f-:J+i. ~·'ii' './.I!'• ·, , 1t··'-'~'· i·•· '• ,, '"" ''·~•!fi: ·ill 
,i¾! i 1,;J~ J~t{Î1 .[i1.î?;~'1l'?./Yi¼'dtlli tf;';i'i{ ;:,; ~~ -v'{ ~,.,. ~ ' ;:;A_:it..· " "".,.J •• I• ' ~li:•:/;_ -.:,• •< "t t!,,.p •fu~~~ ~ ~ tJ, ~-~•i~~ ,.~~ "1ftY':,ţ~[i1,:, ~~·~1~~r;1.i~~i<~' •~!f .!..,:.,.,.;..-:.'.-.,.,.;:,'/4>...;,.f4. u..:.u.-uik• J..;.•"~' <,.1•f:! -~ .., ~:!>1. ~·:d ~ l .... ~~ 

Matei Al.exandru 
c,,ntract de 

l /2 
va.nzare 

Matei Roxana 
cilllilparare 

Mihaela 1/2 

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 
dacă se află î n circuitul civil. 
l) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sotia, copilul), iar în cazul 

.iunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

casa de 

l.ocuit 
2016 

263,6 

m2 
1/2 

Pagina 1 din 7 

Construire 
1/2 

Ma tei Roxana 

Mihaela 1/2 



Ilfov, Buftea, 
Ma.tei Al.exandru 

Str. OltuJ.ui, Spatii Contract de 
1/2 

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

Parter, Spatiul productie cumparare 
M:i.hael.a 1/2 

Co:mercial Nr. 6 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) apartament; (2) cas1i de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de producţie. 
I) La "Titular" se m·enţionează, în cazul bunurilor Jproprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

supuse înmatriculării, potrivit legii 

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. 

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

Autoturi.sm 09/02/2017 Dobz:·e Laurentiu Nicol.ae Vanzare 3.500 EUR 

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 t1:1turor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 
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*Catego_riile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente: (3) f onduri 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 î01pr1umuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi partic,ipările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) Mrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 
fn societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4 

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 terj, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 

bunuri, dac.~ valoarea însumată a tuturor acest.ora depăşeşte 5.000 de euro 

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

• , •· ~' , .... ,~ ··•/jl;"· r ~"·:1r:r=•~· .~~~w·•''" ''o/"'"'" l; 1:(l •~•,,3r,"'VK:',"'"' ,~r,•-•c:r-"~~•'(;mp ., ·~--li':"""'= ~tf ~vi~c,, .. -.,1h.,1.\'iţ.f'~,,"nt' .,-,-. ~ ilt, ;.,,:,1-;.:~: ... f'<~-:_ t1f .::;.,;;.\,.,,..~, · ~"'•~':-,.~ }~ S'/•,.,i!.;f.:--•,..•~~~~~ ~ -~ '(-'!J ,,:,~'\•~~.Jr,, .-~ -~....- J.·J,~~ .... ·,: tt~•·~ ~ ... ,,.,_~., • .,i~v••",•,,;> <;ţ ----~-:-.,· ~-, ''" ,,, ... \, ,1-,. td,1)5 ... 
·'.~ ~ '!)"".~:-w1,r~••·:t~1f!N\Jt,,,,,;, I 1<1>f~r~i..;:;!i-:r·:rr'M1ht ~~:i?f\'~ ~nt(·~"tr*-i•""''i@:1 r , 1 J ~X ~ 'i' I'"~ 11 !_!f.i,ţ, •:. r: ~' ~~j V ';J~ l! :.J,.l '~ .,, i-:1 u~\ ".t J+- 91 • "• _).ta$ { 
J.~i·•~k~"l-.,Ji··~~:;~ ~{.;,?t;r:~'rl ~ ~t~tfi_ii{~r\t:~.~.~~=~ '"••t~ r, •J,ţ·:?~}.nt'~·';~!t/~rn Jf.~t,·1'~/<:;:,-t1,.;:;:;: }}~11,7~~-i 
'fţ4,..,.: ... ~•i>. . ...o.Wi,:.J~¾1i~~ ..... fr.:'.l..~.t~4..!~¼; . ,f!d „u .. ;.:.-,...::.d-, ... ..?A,.'¼,1:;g- \\~)i-""'K~-:~~l.l.'~ IJ'~ • ..O:...,.l;,1.-:. .. 11:1~-~-..i~tl:J-.t,!..-~.::.t.11: ~ 

Ba.nea Transi1v ania 20116 2021 165 . 000 RON 

Tiriac Leasing 20116 2 021 43 . 213, 28 EUR 
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I 

VI. Cadoul'i, 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, ctedite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 
căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

f-qi'.:1l•f11l~ll'"if1'~ft,;1:{?~r~;-,,~f/ifr1t,~tt1~\ţ1~'!j 
}e:1it~f~1u.-1sr.,:M~iist"'1\11~~ft)~f:"f,t~ it"•J,. ~-,, ij) i• -~ !tlf''.f\\ .,,,.,~"~ so 1;;~ , ~t.'·> :ji'.,t<' 
\ ~16.tl :tJ~ ~:1:, ti~~~~.-: 0li:k~~ "!" &l!~~'J~' ._.,. ~~ ~.:.i 1>;;-.,x 'l .:,..._,:. •...,. • ~ ,....,,_ ~ 

l . l. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.2. Copii 

.,,Se exceptează-de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea n1delor de gradul I şi al II-iea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realiza1te în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complet~rile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

l . I . Titular 

Matei Alexandru 

1.2. Soţ/soţie 

Matei Roxana Mihaela 

1.3. Copii 

SPITAL Obstetrica

Gi neco1ogie Buftea, 

Ilfov, Buftea, Strada 

Studioului nr.5 

U .M . F. CAROL DAVIl.A 

BUCURESTI, Str. 

Dionisie Lupu , Nr. 37, 

Seot. 2, Bucuresti 

Sef sectie 

Asistent Ufniversitar 
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55 , 062 RON 

24 . 959 RON 



2.1. Titular 

Matei Alexandru 

Matei AlGxandru 

2.2. Soţ/soţie 

Viatei Roxana Mj.hael.a 

3. I. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/so~e 

5. I. Titular 

PFI Dr. Mate,i 

Alexandru, Str. 

Ciresil.or, Nfr, 23, 

Buftea , Jud. Il.fov 

Societate Ci.vil.a 

Medicala "D:t: Matei si 

asocia tii", Str. 

Ol.tul.ui nr.l.5A, 

Buftea, Ilfc,v 

Societate Ci.v1.l.a 

Medicala "Oz:. Matei si 

asoci.atii", Str. 

Oltul.ui nr.I.SA, 

Buftea, Jud, llfov 

Servicii Medioal.e 

Servicii Medicale 

Servicii Medicale 
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93.940 RON 

14.960 RON 

14 . 960 RON 



5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular · 

6.2. Soţ/soţie 

7 .1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

;_, ,; I. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Matei A1exandra Maria Al.ocatie, stat Alocatie 1.008 RON 
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Matei Ana Cristina Alocatie, stat Al.ocatie 1, 008 RON 

Matei Ioan Dumitru Al.ocatie, stat Al.ocatie 1 . 008 RON 

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

Data completării 

i 1/06/20 (8 

Semnătura 

O _______ ] 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul MATEI D ALE!KANDRU ... ................................ ' ..................... ... ............... ............ , ..... ...... ..... .......................... ......... .............................. , 

Sef sectie 

având funcţia de • ♦ ••fi,• & ♦ ♦ ♦ • t • ♦ • • • ♦, ♦ ♦ • & f f ♦ f f • 0 ♦ • ♦ • • t, 1 • ♦, • , ♦ • t • • • , • • t f f • ♦ t, • t t t t • t • , t ♦ • • •• t f ♦ ♦ • • • • • • • • • • ♦ • • • • ••• •_.,.li • ♦•••• I-• f f f ♦ I• f •• • • • • • ♦ ♦ • • 

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTE:A, Ilfov, Buftea 

la ... . ..... L .. ..... _. •• _. . _ _, ••••• ........_ . ..................... .... .. .. .......... ............ . .............................. . .... .......... .... . ....... . ...... . ................. .. . , 

CNP ----------;====::::::!.:'~d::o:.:nu:.:·::.:ci=li:.:u:..l _ ·:.:.· :.:.:· ... ... ........ ....... ~~~c.7~~ ~ . .?.~~':1.~~~ .. ~.:!~': ....................... . 
■ & ♦ II t f ♦♦ • •• ♦ • f ♦•• ♦ I• ♦• ♦, f "f • •. • t . ......... r • f •••---•o-. o• .--.--,,.--• .__~ •- . ----.~--- • •~--• • • • • • • ♦ •• ♦ •• • ♦ . ... ............ . ... , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, decla1· pe 1>roprie răspundere: 

Unitatea 
• de11umil'ea şi adresi1 -

Unitate.a 
- denumiren şi adre.s,1 -

Calit.i tea deţin ud 

Calitatea definuta 

Pagîna 1 din 3 

Nr. de pih·ţi sodale 
sca II de acţiuni 

Valoarea totală a piirţilo1· 

soci..-ilb şi/sau a acţiunilor 

V.iloarea beneficillo1· 



Soci etatea de Obstetrica si Ginecologie din Remania, Membru cotizant 

olegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti, Membru cotizant: 

Sindicatul Sanitas, Membru cotizant 

Benefici:u·ul de contract: 
numele., prenumele/ 
denumfrea ,1 a<lt-esa 

Titular 

Soţ/soţie 

lnsntufia 
contractantii: 

denumirea şi a<h-esa 

Rude de gradul I l ) ale titularului 

Pt·ocedura pl'i.11 C11r e 
a fost u1 c1·cdinţat 

contractul 

Tipul 
contractului 
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D;1t'.1 

încheierii 
contractului 

Durat.-i 
contractului 

Valoarea totaUi 
a contractului 



Societă~ comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asocialii familiale! Cabinete iudividuale, cabinete, asociate, societăţi civile profesio11ale sau societăţi 

civile profesi,>nale C\I răspundere limitată care destăşoară pmfesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asocîaţij2) 

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe l~ie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numţle, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut~ titulaml, soţi.ţi/ 

soţia şi mdele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se decfară contractele societaţilor comerciale 
pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I cfoţin mai puţin de 5% din capitalul social at 
:,cietăţi~ indiferent de modul de dobândire a acţiunilor . 

Prezenta declaraţie constituie act public şi rlispund potrivit legii p,enale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate. 

Data comt>letării c· I 1/06/2018 

.Semnătura 
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Spilcilul de Obste:;·ie,-,.,';i•;i::cologie 
Bufte,3 ; ;-. '? 

1 rn R Af, t:. Nr. l'V_ tOtO_"(., __ 

IES I~ . lf)J . 4:, DECLARA ŢIE DE A RE ...... Lun., ........ , ....... ,,.,.,1 ...... IÎ. 

, având funcţia 
l!rv~ 

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. 

-
-

* 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. 

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 

dlre 

Wfi'J-4tt: [3lj~ft/t}-tcf; 

r---. r--

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

--- r- 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. 

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

••· , .,.r - ; ,..,_.~ 
.- • ţ ..... ,•-1--• .. ,. 
' , . - ~-
~ .:" - • .. ,, ~ •• ·~ f. ~" -~ r .. - · _, __ -r,,...,,r-.,. .. 
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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. 

lazi 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii 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. 

; ~.. p ' .. ~ ~!~~'\~ .. ,,... ',., 
. -,,7,,_;--~ 

~ · r -----ţ-----,---- . -~ ... ~ 

*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. 

1' ;:'ic 
.:" "!:'., ~,.~'.t ; . ~ ~_,, .. 

7 ~1--1.f1L vmu cloo9 l-o.2-9; c2;/-o(S)O .:{: -1}-µc,,,f-

- i-- ";-- -r--

- .-- ,--.. -
- .-- ..--- -
- '-- --- -

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* 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-ka 
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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 vo,r declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

[

. . ' . • . • • • - . • '• . ·, • t -• • • • '." r '~"°:, I'. 

. . . ,. • ' . . . r.~!-!" 

·------ ., ..... , ... _ ......... > • • -~ ,..,..,_,, ... ~ .. ;.-.,. --:.-~-..... ~ 

anal 
liaeasat 

----1 

1. Veniluri din salarii 
1.1. Titular 

C!C . 
1.3. Copii 

2.1. Titular ---
2.2. Soţ/soţie - -
J. Venituritlin cedareafolosinlei bunurilor 
3.1. Titular - -
3.2. Soţ/soţie - --- -4. Veniiuri rlli l,rvestiţii 
4.1. Titular --
•. ·-· Soţ/soţie 

5. Venllurl din pensii 
5 .1. Titular 

-
5.2. Soţ/soţie .---
6. V mituri din acttvităli agricole 

6.1. Titular 

--:> 

6.2. Soţ/soţie -- ..._ 
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r: ·. . ·- .: :·-:- . . . . 
~ :~,-,. . ~~ ~. . ':!':-. __ . '' .. 

7. Venlturldi.npr81111J li dln}ocllrl de noroc 
7.1. Titular ,:--... 

~ 

.---- ---, 
~ 

7.2. Soţ/soţie ----- .,......,. ~ 

.--- .:--> ..,.-.. 

7.3. Copii r--- .---. r-7 

~ -- ~ 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular ~ ..,--? ..----r 

~ 
......--,. ~ 

8.2. Soţ/soţie --r ~ c--

~ 
~ ---7 

u.J. Copii --,, ...---, --, 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

~ - 85 . .2olf 
Se.~ăt~----
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;,. ,. :1 dG Obsletrică-G in,::culo• 
Buftea /✓el?> 

DECLARAŢIE DE INTERESE1~_ţgt<l_ Nr. 
1 ' . ! 

·· ~ or ... 2k l ..... Luna ................ ,,nJt .. .:.:.:.'...,__ 

Subsell\natu~SJJbsemnata, 
de ./J 112. !p/ly CO N77J-fs 

~ IHf'.d o/ /1/-liy;w,f- 1 x' a_vând funcţia 
_ _ ___._I_a _ c5....,.A;_M-ae.,...,,· -'-'---t_- ~--t'J-l!J--.-S'1=1-.. -~=-1M.......,.,,ţ?c..--. tae.1.flt~ , 

CNP _________ ::.,_ , domiciliul ~N-- I lPv ci 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. ..... 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

grupuri de 

Valoarea totală a -
părţilor sociale 

şi/sau a ac iunilor 

~ale,ale 
de Interes 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 . ..... 

3.1. ..... 

~ 
' ·. ·. • .. i· .•. ' - . ·-' _.,.,:~~-,;. 

., ' ' ' ' \ ·. ' . ~. : - -·. f<. 
'" ... . ~· . ' ~ ~ .,. - . - .,,_. ' . • ., .. .. - .. - "I !<~ • ',..,, -·~ 

4.1. ..... 

1 

oe,etribuite, 

Valoorea 
toralăa 



dernmirea şi îme:lin(at oontra:rului COJ.11nUului 
oore<xl oontroctul 

Tnular ............ ". 

r / 
&Jtlrop.e ............... V 

/ 
Rimele grooul 11

) ale titularului V 
············ / 
Soo.etăti~~fizică V autoozalăl Amapimmiliale/Cabirete 
iooividuale,anme.mciate, memţi 
civile p:oresionale sau~ civile I p:ofesiooalecuraprrrlere lirnmiăcare 
~p:ofesiacleavocat/~ 

·~~ ,,. ~, , a 

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 

Jlr o i. 2J>i.f 
--~~ ra 

..................................... 

2 
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Subsemnata, 

Spilrilul de Obstetrică-Ginecologi::' 
Buitea 1 , 9-

1rir11Af"lE N /(; 6ev . 
IEŞ~~ r. @ ~ 4>/ )! 

Ziua ........ Luna ... ............. Anul ........ . 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

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 familia 1

> deţin următoarele: - · · 
I 

* 1) Prin famil ie 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 

Cota- Modulde 
dobândire 

Titolaru11> 

* 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 Titnlaru12> 
dobândirii rte dobândire 

Buftea, Ilfov Rudeanu 
2003 67 m2 ½ C.V.C. Florentina, 

Rudeanu Bujor 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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, iiahturi şi alte mijloace de trnnsport . 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

AutovehicuJ Dacia Logan 

Autovehicul Mercedes CLSE 

Autovehicul Jaguar 

I 

I 2007 

1 20016 

n urma unui contract 
leasin 

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 naţioioal 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. 

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

IV. Active financiare 



! 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echiivalente 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. 

l~li~i~!~#~ţiilf!i~îiill 
BANCA TRANSILVANIA 

CARD LEI BUFTEA BLD MIHAI EMINESCU 2016 8.000 LEI 
NR12 CREDIT 14.500 

BANCA TRANSILVANIA CARD 

BUFTEA BLD lVIlHAI EMINESCU CREDIT LEI 2016 1.652LEI 
NR12 OVERDRA 15.500 

FT 

BANCA TRANSILVANIA CREDIT 
NEVOI LEI BUFTEA BLD MIHAI El\!IINESCU PERSONA 22.500 2017 17.000 LEI 

NR12 LE 

*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. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăişesc - echivalentul a S.000 de euro pe 
an: 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri ac:biziţionate în sistem leasing şi alte 

_imenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.000 de euro 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
_ .rtea 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* 

[f4~Z\;\~·f1~~t-1'=1~~~~;:f;~l-4 ·(tJ~~~;;~;rlif :·:~ r~r;~~~:::~~~V•~ ;:f1~~~-t?~ '•\t/!'t1• t~fi1§~-rţtŢ~~ ~?~ ~ .. ~1~~,~-:~:~1{t1\~\\\{·~~. 
r;.%'</ "'0

<:';d ~~•,.ţ, \ 1·:f,;t./ ·irt:•J'•{~:t~·.;-t'~~ ~-:;>r'--·r~ ... -, 1,}',- .,.t r◊'(,❖,t---J~ 1 '::--...1:. ,1 ,~ ... )~'2• ~:ats t~p;'lry~ţ~{'~r_&~;J .. ~~~~~~4'.J~ ilt-~, 

&~~~;~[~t!r:~~i~i~l~i~~:~itt~i~~:~~~t:~t~~~]~~:.t;;\~~t.(~; ~~st:!;~iSliîil§i~ ~·t&~;î!;~:If~Jicr~ 
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-ka 

. VII. 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 modifică1rile şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I. l. Titular 

I '.· 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

:.:,,,:•: 

SPITALUL DE OBSTETRICA 
GINECOLOGIE BUFTEA 

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

S.C. C&B MEDICAL 
THERAPY S.R.L. 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

· - 1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

MANAGER 

CONTRACT DE 
MUNCA/PERSONAL 

ADM 
CONTRACT DE 

MUNCA/PERSONAL 
ADM 

74.011 lei 

8.367 lei 

6.908 lei 



6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

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 C.L.BUFTEA 
CONS. LOC. 7785 LEI INDEMNIZA TIE 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

of. 00- /4ol/ 
Semnălur ·~- --. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata RUDEANU FLORENTINA MIRELA, având fundia de MANAGER la S italul de 
Obstetrica Ginecologie Buftea CNP . ______ _. __ ..;... _ __, domiciliul io Orasul Buftea, 

' cunoscând p1'evederile art. 292 din Codul penal 
privmd fâlsufîn eclar pe propna răspundere: 

Unitatea 
-:- denumirea şi adresa -

SOCIETATEA NA TIONALA DE CRUCE ROSJE
.<ILIALA ILFOV 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

SOCIETATEA NA TIONALA DE CRUCE ROSIE
FILIALA BUFTEA 

3.1. ..... 

4.1 : ..... 

Calitatea deţinuită 

MEMBRU 

Calitatea deţinută 

PRESEDINTE 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 



Instituţia Prore:futa prin 
Oaia Valoorea 5.1 Beneficiaulde contractnwnek, contracmtă: caeafust Tipul încheierii 

Durata 
totalăa 

pian.mcle'denunireaşi ooresa denumireaş încre:tinţat eotiia'tului 
controoului 

contra:tului 
conu:actului 

~ conlractu1 
Titular : ......... . ·-

Sotiscţie . · ... .......... 

Rudede graid 111 ale 6tularului 
....... .... .. . 

~oomerciale'P~fizică 
auklizatăl As:riapirarnilialef Cabinete 
individuale, cabineteasociak; roc~ 
.:vile px.fesionalesaume(ăp civile 

· profesionalecu tăspl.merelimifmăcare 
~ profesiacleawcaP'~i 
neguvenamenfale/ Fundatii/ ~ 

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

soţuJ/soţia şi 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 

:~e .. (!G. , .. Îdo.1 R ............... . 




