
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Spitalul de Ob s te t rică-G inecologie 

Buftea / ~- /2 
l~H RARE Nr. ___ f_V____, J=--

- I EŞn 0b ~ 
L11.a , .. .. .. . Luna ..... .... .. .... . Anul ........ . 

Subsemnata RUDEANU FLORENTINA MIRELA,avaud funtia de MANAGER la SPITALUL DE 
OBSTETERICA GINECOLOGIE BUFTEA.CNP ,cu domiciliul in Orasul Buftea . 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 'l 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 
dobindirii 

Cota- Modul de 
dobândire 

Titula:ruJ0 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copil ul), 
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 Titularul2) dobândirii arte dobândire 
Buftea, Ilfov Rudeanu 

2003 67 m2 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 (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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II. Bunuri mobile 
l. 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 

I 2006 

1 2007 

1 2006 

In 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 najiootal 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. 

Ul. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de eurn fiecare, şi bunu1·i imobile înstrăinate 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 valoarea însumată a tuturor acestora d,epăşeşte 5.000 de euro 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din sltrăinătate. 

BANCA TRANSILVANIA CREDIT 
NEVOI 

BUFTEA BLD MIHAI EMINESCU PERSONA 
NR12 LE 

LEI 
48.000 

2019 46.654 LEI 

*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 anuluif1Scal 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. 

. i , :,, , . . 

-· -------------------1---+----+--------------,1------------1 

*Categoriile indicate sunt: (J) 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 depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunui·i 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. 

VL Cadouri, servicii sau avantaje ptimite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, diu 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societli.ţi naţionale sau 
instituţii publice române.~ti 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 ( I 
'--------------,f------------+-----+----------+---------1 

1.3. Copii 

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

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. 
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L;., tfnîtit~l~iir1,'sat~,t\ttr ' 

I . I . Titular 

1.2. Soţ/soţie 

I .3. Copii 

SPITALUL DE OBSTETRICA 
GINECOLOGIE BUFTEA 

ACSS VOINTA BUFTEA 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

1~ '"'r 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. 1 Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Sursa venitului: 
N urne, adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

5 

MANAGER 117 .086 lei 

CONTRACT DE MUNCA 4.111 lei 

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
enerator de venit încasat 



7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 
C.L.BUFTEA 

CONS. LOC. 8.127 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 ~nătura 
13.06.2019 
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8•,ir.:/• ,1 rl" o"'b t t . • .. , ....... . ' ·· .. .., s e rtcll-G ii. . · . 
. , Buftea 

-.:..!.21±.~-- I ~ -
!E;;,~u E Nr . - -- - -··- . 

Z•cu • 1.2· ··--- ~- ·· • Luna .. Q;;_ 1 2oJ 
DECLARA ŢIE DE INTERESE .... :...__ ______ -• 

Subsemnata RUDEANU FLORENTINA MIRELA, având functia de MANAGER la Spitalul de 
Obstetrica Ginecologie Buftea, CNP , domiciliul in Orasul Buftea, .__ ____ _. 

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

1. Asociat sau aefionar la societifi comerciale, companii/societăţi naţionale, institufil de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru în asociatii. fundatii sau alte or2anizaţii neeuvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

SOCIETATEA NA TIONALA DE CRUCE ROSIE-
MEMBRU 

r.t LIALA ILFOV - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale compan:iilor/societifilor naţionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, aJe asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orttanizatii Dei!uvemamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -

SOCIETATEA NA TIONALA DE CRUCE ROSIE-
PRESEDINTE FILIALA BUFTEA -

- -
1 'alitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale şi/sau s-indicale ..!:. 

3. l. ..... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi co11trol, retribuite sau neretribuite, 
detinute- în cadrul partidelor Politice, functi• detinută şi denumirea partidului politic 
4.1 ...... 

S. Contracte„ inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor 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 acţionar 

maioritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de oontract: numele, I lnstitutia I .Procedura rrin I Trpu) I ·0a1a I Durata I Valoorea 



pmumelddenumirea şi adresa <mlra:tullă: careafost cootractului încheierii rontradului totalăa 

denumirea şi încredinţat con1radului contractului 
adresa roitractul 

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

Soţ/soţie .... ........... 

RlXle de gradul I'> ale 1itularului 
............ 

Societăţi comerciale/ Pera:mă fizicii 
autai2atPI Asociaţii familiale/ Cabinete 
iooividuale, cabinete~ roaăţi 
··'·1leprofe5iornlesau~civile 
1--'•oresiooale cu răsµmdere limi1ală care 
desraşmi profesia de avocat' Organi23ţii 
nem.ivernamntale/ Fundaţii/ Asociaţii2> 

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. 

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

Data completării 

!J r[)h ~~ ....... : ......... :: .. ';-;. j · ....... . 



Spitalul de Obstetrică-GinecologT:; 
INTR/\RE Buftea l<fv,l'.;;;2_ I 

IE-$~ Nr. _----'-/ _;__(V _ _ -:J_ 

Ziua········ Luna ..• r;;?./.f/. />.nul :4 ~ "1' 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Su bsr~naţul/Subsemnat~¼...-> 
de ~J I IZ_ fi H @..0 /\-f' ! ,n \":;) 

CNP ~I _____ _,___ , domiciliul 

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 Supraf.ata 

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 , copilul). 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul Cota-

dobândirii Suprafaţa 
Modulde 

'6u~-;-~ . /ll-Dt! . /JJt • 01111. /J 
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* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale,d" 
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 

~Wr7.f e;f'H ' VI}!~ O.Vr!~t-tr Jlf:;/11-- lDG~~ ' 'Uilr/-
-

~ 

~ 
~ I 

~ i 
~ ! 

I 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ~i 
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 declarări i . · 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

\._ 

------~ 
/ 

/ 
/ I 

I 
i 

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 investin:, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea înşumată 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- -
/ 

~ 
/ 

/ 

/ 
V 

i / 

/ ! 
i 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar so11 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme rn 
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 

/ 
/ I ,, 

! 
! 
I 
! 

*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: 

NO T Ă : 
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. 

-
Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

13/}-µc4-- Î e/tft .{, C,Wr--f ~ J..h.99 ~9 J/-&tWf;-

( - I 

/ 
/ 

I 
I 

i 

./ I 
I 

! 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă , di n 
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* 

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

1.1. Titular ' / 

/ 
V 

1.2. Soţ/soţie / 
/ I 

/ I 
1.3. Copii I 

I 

/ 
*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 l!enerator de venit încasat 

1. Venituri din salarii 

1. 1. Titu lar 
~ 

-f'Jm1-<1 
.. 

✓'? rrtrt_c1l, ~ oi ~/!/ ~ţi) /i9.Jc?:J Hlulrrt-1-- -
1.2. Soţ/soţie - • 

I 
,, , 

Jlt,IJJ(/ 
c-· 

-?u)fy,,f? C!l~~1 -~X/Iii I/I 6t1c . rliMlli ~Z!J--D 
' : Copii . 

{ 

/ 
2. Venituri din activităţi independente / 
2.1. Titular / 

/ 
2.2. Soţ/soţie / i 

I 

/ ~ 
I 
I 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor / l 
3 .1. Titular / i 

/ i 
i 

3.2 . Soţ/soţie / ! 
I 

4. Venituri din investiţii I 
I Titular I -

I 
4.2. Soţ/soţie I 

I 
5. Venituri din pensii I 
5. 1. Titular I 

I 
5.2. Soţ/soţie I 

I 
6. Venituri din activităţi agricole I 
6.1. Titular I 

I I 
6.2. Soţ/soţie V ! 

------ i 

) V '"" I 
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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 
I 

/ 
7.2. Soţ/soţie / I 

/ ! 
I 
I 

7.3. Copii 7 I 
/ i 

I 

8. Venituri din alte surse / 
8. 1. Titular 

,__ 

h . .. Soţ/soţie 

8.3. Copi i 

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

Da~a completării , (} 

©✓ . oG . 4=>/~ · 
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Subs,t~n.a,tpVS9.b.Şem_EPJa, 
de ./)I J!. fi J.! (!_j)/V''f?ff;J 

CNP I J 

· pitaiul de Ob!!. tet rică-Ginecologie 

_l'.J.l.(~,!. l'i_.~. _C:uf tr,~ / f fţ, 
! . :" ". l f :.[ r . 6) c•~• - , 

... <!J.. ,.,., .. : . .... ...... ...... Anul ........ . 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

.·, 
~ -. 

,y' 

..JliNIJ(j) f!~tf-- I ·/2 ! .având functia 
---la-✓~1/+-mz~az~~k---~-O~&If-----.-~ ............ W--'-?_C ____ - ,au?teif- . 

, domiciliul .6ul-r'e;f- - I lfivz/ 

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

l . Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociam, fundatii sa11 alte or2anizatii ne2uvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Val·oarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
,l ~ <1 ~tiuni şi/sau a acţiun ilor 

I. I. ..... -

------>-

/ 
~ 

/ 
/ 

_/ 
1/ 

! 

I 

I 
i 

' 
J 

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

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea _şi adresa -

-·-
2.1.. .... ~ 

~ 
/ 

/ 
.. , 

./ 
3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale 
~ l ...... ~ 

i .... 
~ 

l 

! 
~ I 

i 

/ I 
: 

- -·· 
/ I 

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

' 
4.1 ...... ;> 

/ " 
I .. _ 

/ 
r' -

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultantă şi civile, obţinute ori atfa te 
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 majoritar/minoritar: ~ 
5.1 Beneficiarul decon1raet numele,, I ln5titJ.dja I Pnxmurap:in I T~ I Ddta l~I Valoorea I 
txenumele/denumirea şi adresa ca11radantă: carea fost oontractului îocheierii totală a 

1 

•• j 

: I 



denumirea şi îocredinţat contractultri contractului 
adresa contractul 

TJtular ........ ....... 
' 

( 7 - -
Soţlroţie . .......... .... 

/ 
I/ 

·-
Rude de gra::lul 11

l ale titularului V 
············ / ... 

V Societăţi comerciale/ Persoonă fizică 
autcmatăl Asociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, rociaăţi 
civile profesionale sau rocietăţi civile / 

profesionale m răspurrlere limitată care 
~profesia de avocat/~ 

neguyemamen1ald Fundatii/ Asociaţitl 

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 cal itatea deţinută , titularul. 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractek 
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 sa 11 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

ar 00. 2o1! 

2 

i 
I 

! 

i 

I 
I 
I 

I 

• · I. 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, f✓tl+-IU-" AJ 11·'1. ~-/ fii -A.../ , având funcţia 
de bPl~~,e Mft..~lcH L . Ia -'S'f;?l''t· bl~./-e.-lvtc:4""y-y ·cf1"ttea:R<r:i'-f &tt{ltfie'!,. 

CN~ l, domiciliul I ,.---------
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declanţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1

> deţin următoarele: 

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

t ! 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 
i travilane, dacă se află în circuitnl 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 . 

l 



* 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, iahtu.-i şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

·?,•~~~~)/. 
A eu.A. ... (. (t"OV-14-~ 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de art'l şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţi1011.al ·sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă. ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

---,----1-----------

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

2 



IV. Active financiare 

l. 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. 

.~~~:::.::t · 
2-. l-1i• I 2.&ie;:7- /.J5P~k.\' 

o o o CJ 
2- 1-L I 2.00·::,. ✓ 'l ~✓ - t.,-rţ>1'!:;)c:::, ,ek..-e 

A LEI C..C'/7- c:f. J>c>e ~.C.--t.. 

,< ~aJP. 2-.CJC, 7 2<f . ~~C') fe,/Q...,s; 

2. L-E.I ?.ol{; :2.c-"1.:/11 J 14 {.b.J\. ' 

.J L.fo: / 2 (J') ./I .1.2-~ t.t ...'.':, . 3 7 "// D._ţ; U? .. 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. 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal. 

3 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep,ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: ,---~ 

: : : : j i•)):: ••• :: : : • : : ••••• : ••••• : • : : : : : • : : : : : • : : : : : : : : : : ~j:::::::::::::::::: •• ::: :: • : : : • : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.: : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise îo beneficiul unui terţ, bunuri a1chiziţionate îo 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 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 trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I /-/ea 

4 



VII. Venituri ale declarantului şi ale m1embrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. S71/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

1.2. Sotf soţie 

·s .::I. Copii 

~.:?eif~,{1!( .. 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie -

3; · ve~tturi•d.i.n.WiJtrdr.i~f .. . 
3. I . Titular 

3.2. Soţ/soţie 

·4.. V:e~ttµti.,4Ni~v~t(~~t; 
l : Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5 .1 . Titular 

5.2. Sotfsotie 

6.2. Soţ/soţie 

s 



t. -:fentrut-f:tt,tpr~_,_, . 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

s.:/v/Mţ,~i}Ji~?iitf4;~Rl~F?l, ,., 
8.1. Titular ,-

1

h.L. 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 _ _..,Sernnă.t.m:a, _____ _ 

.... .JJ ... ~. ~: .?:-.~.! :J. 
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DECLAJUŢIE DE INTERESE 

Subse1DJ1atul/Subsemnata, · 
de ~ i~OJV~ ME61-·c14-L. 

f/lif-}j_-l /c/ .41-J IJ.../ f4 J. , având funcţia 
la s,-:..N, Ol.s-1,{!"'fo;,"Ce,- ;I • C./l-'i'la:R'Jl Y! 1_,:;,qţ-l-e,a_ 

CNr •· domiciliJ 
_________ e_ ___ ____,!.--'=----==--' -

cunoscând prevederile art. 292 din Codul pe111al plivind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

. I ..... . 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

Calitate-a deţinută 

2.1. . . ... 

J.1 .. ... . 

4.l. ..... 

5.1 Bereticiaruldecontmct: numele, 
le/dern.mirea · alke:la 

1 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac ·uni 

/:tiji~':'1 ... de 
~:, ~l·..:.,;•,.:.:.~ .:. :;~::.i \-' .: 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a ac iunilor 

,-~~t~~ -
·· teres· 
. ,.· :. ,. ' : ... 
~-; "; . .. 

Valoarea beneficiilor 

. .,, . rfiatlate
~ ;tui de 

-f ~tatiitJ~ 
~ ~ .. :,·:!\;~:,., .. ·~y·:· ... ,. 

Valoorea 
totală a 



denumirea şi îocmliliţat C0111raciului oontract.tdui 
Qt'Sa contractul 

TJ1Ular ............... 

~ 
Soţ/so{ie ............... ' 

I 
Ruckdeg,.add I'J aletitu!Mdui I ............ 

Sociefă(ioormcialef Pasoonăfizkă 

( auli.J:i21iă' Asociatii f.mliaJe'C!biiete 
individwlf; cabinde~ oociefăţi 
civilepofesionale~socieffi(i civile 
rromonalecuraspundtte limitată care 

1 ~poresiadeavocatf ~ \__ I nl'OI tt.,.....<ln'ien1a1e1 Funoopit' Asociapt> 
- ~......_ ... , .. 

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 f obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu soţul/so~a 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 A'---~----

.... l~1.:.:::.~:.?..~LJ. ...... . 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Sef sectie 

MATEI ALEXANDRU , având funcţia 
la Spitalul de obstetrica-ginecologie Buftea 

CNP , domiciliul 

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

* l) 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. 

Intravilan 2011 1000 m2 1/2 
Contract de Matei 

Alexandru 1/2 
vanzare .Matei Roxana 

cumparare · Mihaela 1/2 

· * 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. 

Casa de 
locuit 

2016 263,6 m2 1/2 

1 

Construire 
Matei Roxana 
Mihaela 1/2 



Ilfov, Buftea, Str. Oltului, nr. Spatii 
Contract de Matei Alexandru 

15A, Sc.B, Parter, Spatiul comerciale/ 
2016 99m2 1/2 1/2 

Comercial Nr.6 de 
vanzare 

Matei Roxana 
productie cumparare 

Mihaela 1/2 

.. 
* Categorule indicate sunt: (l) 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, soţuJ/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 

,.~ ~e 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 

. •--~umată 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. ' 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
1 

ultimele 12 luni 1 

2 



IV. Active financiare 

I. 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: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
, hivalente; (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. 

3 



*Categoriile indicate sunt: (]) 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 deJpăşesc 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 depăşeşt«~ 5.000 'de euro 

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

Banca Transilvania 2016 2021 165.000 RON 

Tiriac Leasing 2016 2021 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 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 

4 



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

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit a11. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifiieările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Matei Alexandru 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

~\::Iri~~it.#f:î.(~ifr.,~f'{fo~r~~~~":-. 
2.1. Titular 

Matei Alexandru 

Matei Alexandru 

2.2. Soţ/soţie 

Matei Roxana Mihaela 

3. l. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

Spital Obstetrica-Ginecologie 
Buftea, [lfov, Strada Studioului 
nr.5 

PFl Dr. Matei Alexandru, Str. 
Ciresilor nr.23, Buftea, Jud. 

Ilfov 
Societate Civila Medicala "Dr. 
Matei si asociatii", str. Oltului 

nr. I SA, Buftea, Ilfov 

Societate Civila Medicala "Dr. 
Matei si asociatii", str. Oltului 

nr.l5A, Buftea, Ilfov 

~J/ft,J,t;:;'.: .Ji:W~lif1;ff'ftt~JftirT;;;:f/:,:\I/':::::, :\ __ _ 
4. l. Titular 

5 

Sef sectie 138.052RON 

Servicii medicale 15.228 RON 

Servicii medicale 54.957 RON 

Servicii medicale 54.957 RON 



4.2. Soţ/soţie 

5.2. Soţ/soţie 

§{~~4.iJ/.@rf4iliif:.?tfa•'. ' .. 
6. I. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. l. Titular 

8.2. Sotf soţie 

~.3. Copii 

Matei Alexandra Maria Alocatfe, stat Alocatie 1008 RON 
Matei Ana Cristina Alocatie, stat Alocatie 1008 RON 
Matei [oan Dumitru Alocatie, stat Alocatie 1008 RON 

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

Data completării 
10.06.2019 

6 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Sef sectie 

MATEI D. ALEXANDRU , având funcţia 
la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea 

CNP , domicilliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

l. 1. ..... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.l.. .... 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Nr. de păt1i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

1iif ,j/ , ·.. = == •. ~., '.~·~•. l:ll': :I!,:;, ~::!l.!~·Jru· ,::?!!~~·; ' ·~ff.,:1:2:'!,/i..-::=fill!!:.=:.r===========i=:ti:=====~ 
3.1. Societatea de Obstetrica si Ginecologie din Roman ia - Membru 

, 3.2. Colegiul Medicilor (lfov - Membru 
3.3. Sindicatul Sanitas - Membru 

4.1. ..... 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
renumele'denumireaşiadresa 

1 



derunireaşi încredinţat con1radului controc:tttlui 
roresa ~ 

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

Soţ,'' soţie .... ... ........ 

Rooede gra:1u1 I1' ale titularului 
....... ..... 

Sccietăti comerciale/Perroarlă fizică 
autoriiatăl Asooaţii fumiliale' c.abinete 
individual~ cabineteasoci~ socieJă{i 
civile proresiooale sau rocielăp civile 
profesionalecu lăspunderelimitciăcae 
desfă{m:ă profesiadeavocatl ~ 

1 neguvemamentale/Hll1daţij/ Amatr' 

ll Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă . 
. 
2

> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarulu i de contract unde, prin cal itatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite ia punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul l 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 
10.06.2019 

2 

·1 ,. 
lt I! 

Semn ă!tiraJvL ---




