
Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea 

INTRARE N ;f'ţ; '/r 
IEŞlflij r. 

Io( (?S),e- LCD 
Ziua ........ Luna ..... ..... ...... Anul ........ . 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata RUDEANU FLORENTINA MIR~~~ avand funtia de MANAGER la SPITALUL DE 
OBSTETERlCA_GJ_NECOLOGlE~UY.I.EA.C~ ,cu domiciliul in Orasul Buftea 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1

> 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. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa 
Cota Modul de 

dobândire 
Titularu11> 

* 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 Anul Cota-
Categoria* dobândirii Suprafaţa arte 

Buftea, Ilfov 
2003 67 m2 ½ 

Modul de 
dobândire 

c.v.c. 

TitularuJ2> 

Rudeanu 
Florentina, 
Rudeanu Bu·or 

* 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 (tittilarul, soţul/soţia, copi lul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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n. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, i;abturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autovehicul Dacia Logan 1 2006 In urma unui contract 
leasi ro rietar 2011) 

Autovehicul Mercedes CLSE 1 2007 CVC-2008 

Autovehicul Jaguar 1 2006 CVC-2009 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

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

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme ecbi,valente 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 străinătate. 

( *Categoriile indicate sunt: (I) eoni curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sm1 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifrscal anterior). 

:-·"'! I 
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2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tutm·or „1.1, 

acestora depăşeşte 5.000 de euro • i~-

N O TĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţii]e şi participăriJe în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni): ( J J 

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: 

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

V. Datorii 

3 



Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri ac:hiziţionate În sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.000 de euro 

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

BANCA TRANSILVANIA 
BUFTEA BLD MIHAI EMINESCU 

NR12 
15.04.2019 15.03..2024 48.000 lei 

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, garanţii1, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I !-/ea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, rErui1,ate în ultimul an fiscal încheiat. 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificăirile şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
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1.1. Titular 
SPITALUL DE OBSTETRICA 

GINECOLOGIE BUFTEA 

1.2. Soţ/soţie ACSS VOINTA BUFTEA 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

,7 r7enituri din cedarea folosinţei bunurilor 
h 

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 

'i.2. Soţ/soţie 
I 

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 

7.3. Copii 

5 

MANAGER 

CONTRACT DE MUNCA 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

139.960 lei 

15.156 lei 

Venitul anual 
încasat 
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8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 
C.L.BUFTEA CONS.LOC. 7.898 LEI 

INDEMNIZATIE 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit leigii penale pentru inexactitatea sau 
cai-acterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării /\Semnătura 

12.06.2020 
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Spitalul de Obstetrlcă-Glnecof ogie 
INTRARE Buftea o2 ~ 
IEŞj.BE Nr. .-b /', 

Z iua ••••• ?. Luna •• f!?..~ .. Anul •. ~ 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata RUDEANU FLORENTINA MIRELA, având functia de MANAGER la Spitalul de 
Obstetrica Ginecologie Buftea, CNP domiciliul in Orasul Buftea, .._ ____ __. 
____________________ , __ _, 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 ele 
interes economic, orecum si membru în asociaţii, fundaţii sau alt~ or2anjzatii ne2uvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSJE
_,JALA ILFOV 

I-

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţi lor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

MEMBRU 

I 

! 
i 

!---------------------+--------+-----+-------- i 

!------------------ ---+--------+-----+--------·· 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
1 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 1 

·I 
I 
I 

.•. ,.I 

.J 
'.! 

economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii ne2:uvernamentale: -~ 
1 

Unitatea __ j· I Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor ·, .,L 
- denumirea şi adresa - _ · 1· 

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE- PRESEDINTE I '·I 
FILIALA BUFTEA - I . ·:!: 

.s. 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, i 
detinute în cadrul oartidelor oolitice, funcţia detinută şi denumirea partidului politic 1 

4.1.. .... 

i 
t----------------------t_-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-::..-:....--- : ·I 

I 
• I 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 

exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondu ,·i 
externe ori încheiate cu societăfi comerciale cu capitaJ de stat sau unde statul este acţionar ! · ·i 
majoritar/minoritar: I · · J 



~ Proceduraprin 
Data Valoarea 

5.1 Beneficiarul. de contract: numele, OCtlila;;laniă: carea:lost Tipul D.uata 
totalăa îhcreierii 

prem1nele/demmireaşiadresa derumireaşi îrmdinţm contractului con1mctului 
oontractului contractului 

adresa c:ontradt.d . .. _. 
Titular .... ........... 

.. .. 

Sotfsope .... .......... 

Rudede gradull1J ale titularului 
.. .... ...... . 

Socidăţicometciale/Pwmnă:fizică 
autorizată/ Aoociatii familiale' Cabinete 
imividuale, cal)iooeasociate, oocieffi(i 
I ·1ep:ofesiooalesauoociera~civile 
profesionalea.uăspmdere limitafăcai.e 
~profesiareavocat/Organi2aţii 
reguvemamentaleFwdatiif Asociatii2) 

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

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

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund · potrivit lei~i penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

12.06.2020 

n~_ă„J'-ur_a _ _____,, 
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de DIRECTOR MEDICAL 

CNP 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea 

INTRARE Nr. ',1390 
z1u

1:~l Luna .... QŞ .. .,,. Anul fy,_ ... 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

MARIN ADRIAN 
, având funcţia 

SPITALUL DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE 
la BUFTEA 

, domiciliul 

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

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

I. Bunuri imobile 

J. Terenuri 
NOT Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* .Anul 
dobândirii 

FUNDENl-
FRUNZANESTI, 1 2008 
JUD. CALARASI 

Suprafafa Cota-
parte 

10.000 1/2 

Modul de Titularu11> 
dobândire 

1/2.PANDREA 

CUMPARARE 
MONICA 
1/2.MARIN 
ADRIAN 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu 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/soţ1a, copilul), 

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

2. Clădiri 

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

Adresa sau. zona Categoria* Anul 
dobândirii 

I l 1991 
I 

Suprafafa 

47 m2 

Cota- Modul de Titularul21 I parte dobândire I 

I /I CUMPARARE 
MARIN 
ADRIAN 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

AUTOTUR[SM OPEL INSIGNIA 1 2009 CUMPARARE 

AUTOTURISM RENAULT MEGANE I 2002 CUMPARARE 

2. Bunuri sub formă de met.ale preţioase, bijuterii, obiecte d(~ artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Î""umată depăşeşte 5.0-00 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă de 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 Înstrăi11ate în 
ultimele 12 luni 

IV. Active financiare 

l. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme ech:ivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor a,cestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

BCR-S 1 RON 2010 6047,74 

BCR-S 2 RON 2020 786000,00 

FIRST BANCK. (PIREUS BANCK.) 1 RON 2007 155620,32 
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PATRIA BANCK(CARPATICA 
2 RON 2007 193942,60 

BANK) 
PATRIA BANCK(CARPATICA 

2 EUR 2007 28208,01 
BANK) 

PATRIA BANCK(CARPATICA 
2 USD 2020 25873,50 

BANK) 

*Categoriile indicate sunt: (I) 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 eferente anuluifzscal anterior). 

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

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

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni) : (2) 

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate fn nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăişesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: NU 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

asemenea 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 gi-atuit 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* 
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1.1 . Titular 

1.2. Soţ/soţie ------------------------- I 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I 1-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 modificiirile şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

:~; ,;: 

11l:v e.~ifift.i etlin salatţii 
~:., ' • , o. , ' •,~• ' ' . 

1. 1. Titular: MARIN ADRIAN 

1.2. Soţ/soţie 

i".3. Copii 

2.1. Titular MARIN ADRIAN 

2.2. Soţ/soţie 

3.2. Soţ/soţie 

SPITALUL DE OBSTETRICA 
SI GINECOLOGIE BUFTEA 

·' ·.~ .,;~·ii 

SALARIU 

SANADOR S.A. STR. 
DIMITRIE SERGIU, NR 26-28 PRESTARI SERVICII 
SECTOR 1, BUCURESTI MEDICALE 

SPITALUL DE OBSTETRICA PRESTARI SERVICII 
SI GINECOLOGIE BUFTEA MEDICALE 

4 

3200,00 RON 

2000RON 

198000 RON 
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4.; V enJturt· din~{f1veşt~ft 
4. l. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular: MARIN ADRIAN 

5.2. Soţ/soţie 

PENSIE MILITARA SRI PENSIE 

i6}~ifi~ifui.f.,dit1/i/tivităJ1}ăgiJit.o,{~ t; ~!>:'; /i?i :;jf' ~ '~* -c 

., 1 . . Titular ----------------------------

6.2. Soţ/soţie 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

66513 RON 

-----------· =--_j 
I 

1------------1-----------+---------+----1 
8.2. Soţ/soţie ----------------------------- ------·----------------------- ----------··------ i 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

02.06.2020 
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de DIRECTOR MEDICAL 

CNP 

Spita lul de Obstetr ică-Ginecologie 
Buftea 02a 1 

INTRARE N tx....r.J .J / 
IEŞ ll r. 

Ziua Q .... Luna ... Qf ...... Anul .... ... 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

MARIN ADRIAN , având funcţia 

SPITALUL DE OBSTETRICA Sl GINECOLOGIE 
la BUFTEA 

domiciliul 

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 ele 
interes economic, orecum sj membru în asociatii, fundatij sau alte or2anizatii nesmvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totalf.1 a 

Calitatea deţinută sociale sau părţilor social1: 
- denumirea şi adresa - de acţiuni şi/sau a actiunil(l1 

l.1--------------------------------------------------------- ----------------------- ---------------- --------------------

I 

I 

··1 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale J 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit,. ale grupurilor de interes , 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii neeuvernamentale: ' 

I 

Unitatea Calitatea deţinută 
- denumirea si adresa -

Valoarea beneficiilor 
I 

I 

2.1 ...... --------------------------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- . 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor urofesionale si/sau sindicale 
3.1 ...... COLEGIUL MEDICILOR BUCURESTI 
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute în cadrul oartidelor oolitice. functia detinută si denumirea partidului oolitic 
4.1 ...... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' 
5. Contracte, inclusiv cele de asisten ·uridică, consultau ă ·uridică, consultanţă şi civile, ob inute ori aflate 1 ţăJ t J t 
.iii derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 1 

stat, local şi din fonduri externe ori in.cheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este . 
actionar ma.ioritar/minoritar: ... 

{n.gtituţia Procedura prin Data Vak~uu1 I 

5.1 ~ficiarul de oontract: mnnele, rontractan1ă: carea fost Tipul 
încheierii 

Durata 
totală.1 

I 

prern.nnele/demnnirea şi adresa denumirea şi romţat oontroctului contracll.tlui 
contndului 

contra(,tulu: I 

adresa contractttl 

Titular: 
I 

Soţ/so~e ............... 

Rude de g,roul I 11 ale titularului 

··········· · 

1 

. -



Socieraţi comerciale/Pennm fizică 
altoriza1ă/ Asociaţii mmiliale' Cabinete 
individuale, cabineteasoc:iate, oocierati 
civile proresiomlesauoocietăţi civile 
proresi.onalecu1ăspun(belimitdăcare 

desraşoatăprofesiadeavocat/Orgmizaţii 
anamentale/Fi .. . .. ) 

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 beneficiamlui 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 societăţi~ 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 

02.06.2020 

\ } 

2 
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{spitalul de Obsfetrică•Glnecologie 
; Buftea 
r '7:;,~:E Nr. ·_-'cf;:..:.?.,J.1/ __ _ 

:,;, .,.. (l~ L n ()f' 
DECLARAŢIE DE A VERE .. ··" .... ·· u a ...... TJ ....... Anul ... .. . 

.._--"--'domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) 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 zoaa Catepria* Anal 
dobbdirii 

-

sapn.rata Cota-
narte 

V 

Modal de Ttt.lartdl) 
dobladire 

-;:;;? 

V 
/ 

/ 
V 

' 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
: 1r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

A.Ul CD.fa- Med.ido ..: ....... ~IIIJlfl_,, Sapra&fa ~ doblndtril note ~ 
6VF!EA- ;/un !L'P-{) v I ,/;)91- fi/Mf 111- C!tl }t l"/J /!Jhee 9W4fl~R.lel 

V -
~ 

-------.-
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* 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 

~"' ... Nr.debaeltl Aa•I 4e fabriatţle Modulele ...... 

IP rtlilPR)JH. !JA-CJA- LOfrffff / , cl.ol<f . euH/J~ 

~ 7 
/ 

/ 
/ 

/ 

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 . .... ...,... ................ V---•.~-~ .. ' ,, 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ , 

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

Dila. ,....eitNGlll'eH 
lilldflllrii lastriiaat 

2 



IV. Active fmanciare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.000 de euro 

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

......................... U.cldlta..a . :/ 
'fipP v„ ---~·~ .. 

.;,.,. ~ · . .. '.:.~:.,. 

t-- / 
V 

/ 

/ 
V 

/ 
V 

/ 

/ 
/ 

*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 anteri01). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte S.000 de euro 

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

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) 
acfiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3 



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. 

loiJ.;} 

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 

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

4 



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. 

~l~j --- -· ftBitllhd .. ,w. . ····--..... -::...: --- ,, .... ·•-•ţ,, ~",,- ~ t 
·,.-'; ..,_ •• ~-;::.,_· - ,., ·1 - .- .. ..~ 

. ·,4'f, .•;. .·:, .. ' _,...,.""'··• ~..!!, -- ' ~ 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

~ I/NI} C/ ~fW-4-- 5h''T,4-tt.,u. J.F(J/Jf.GIÎY. 6-vm ~ ~~ f I /Cf-
1.2. Soţ/soţie ~ } 

/ 
1.3 . Copii / 

/ 
I 

-·:" Venituri din activităţi independente -~ 
2.1. Titular ) 

/ 
/ 

2.2. Soţ/soţie / 
/ 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
/ 

3.1. Titular ) 

/ 
3.2. Soţ/soţie / 

/ 
4. Venituri din investiţii ./ 
4.1. Titular 

/ 

.; . / 

/ 
4.2. Soţ/soţie / 

/ 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

'5/JN.IJ (J -Fw~l,w ~Pw.Ju Hi I!) CJ. e.--- />€:Nil(: 3,,t_, ltoo 
5.2. Soţ/soţie 

------~ 

6. Venituri din activită/i agricole 

6.1. Titular ~ / 
/ 

6.2. Soţ/soţie / 
/ 

5 / 



7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 
7 .1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

o.3. Copii 

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

Data completării 

03, 00, ~o.to 
···· ·························· 

Semnăt~a 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de .1)Qfc:rt)~ -Fr\L CWN"11r/b . 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea di.J O. 

DECLARA ŢIE DE INTERES I? INTRARE Nr. _ O< ____ •'ll"V __ 

Ziu
1
: ~~~ Luna ..... .//.r. ..... Anul~ 

Ş&N ! C:./ H-HU!rt+~ , , având funcţia 
la .SPl~L ~e 0611i'.-?/ÎNfC. &t1~ , 

CN .___, domiciliul L.----------~------~ --r--

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

1. Asoeiat sau aqionar la Mditg ~ rmpan~ ..._.., ~ dt ::l'f~ de 
interes eeonolllie. .. &'li fit.as - . .... ..._di8111 ah " .. ,.,. . ~> - ..., 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1.1. ..... I / 
\ 

~ 
V 

/ 
/ 

/ 
2. C'alll-. de...,._. · ·"' • ........., · ... · refi COllvol ale · - ·· ~ ~ ale 

···- ··. ··· ="- :fux. ·. ~ - lhlâiZ·.~ 
.,,..........,, .................. ale, • ......,. dteredlt,6;. ·~-llltens 

· aleas ,.. -~ 11Uftuad orialealtero. · ·- eetate: . . 
Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1 ...... ___..,. 

-----~ 

/ 
/ 

3 .. • "' dii- . -· - ·• •. .. -· - - ·- .... 
~~ ),.:. _:f}f.--..;(.- ·- , .. ,,, . 'f 

3.1 ...... - / 

/ 
/ 

/ 
/ 

4. ~ 4-~~ • • 98U.fWM~~ tJ ~ ~-._ -- ., .,.-:. w -· . .. . .... . .--.:· - ... .. .. ............ ··- - . - -- . ;.,_-::: .. ~:j~-•nt J, ... _ ..... __ 

4.1 ...... ./ 

/ 
/ 

/ 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenti juridici, consultanfi j uridid, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
iii derulare în timp.i uercitirii tiulqiilor. mandatelor san demnitiplor publice liaotate de la ...,._. de 
stat, local fi din foadari estetae ori lnelleiate cu sodetiţi eoaereiale cu capital de stat sau ude statul este 
adionar mainritar/lllilloritar: 
5.1 Beneficiarul de oonmrt mnnele, Jmi1uţia Procedura pin Tipul Data Durata Valoorea 
orenumeldcbrurnireaşi a:lresa oontra:tanlă: careafost controctul.ui ~erii controctul.ui totalăa 

1 



ooiurnire-aşi încrooinţat oonlractului OOtllJ.a::tului 
a:lreSl cootra:tul 

Trtular ............... 
- / ll t 

Soţ/9Jţie .......... ..... V 

/ 
Rude de gra:lul 11) ale1itularului I/ 
....... ..... / 
Sociaăţi oomettiale/Pa1nlnă :fizică V 

autori2ara/ Asocialii :familiale/ Cabirete 
individuale, cabinete arociatf; ~ 
civile profesionale sau oocietăţi civile 
µofesionalecuraspmiaelimita1ăcare 

desra;mrapuiesiadeavocat/~ 
=- ~• r • 'Furx:latii/ .A --.--'~0 

1) Prin rude de radul I se în ele e ărin i >~e ascendentă i co ii e linie descendentă. g ţ g p ţp ş p p 
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 

...... t l :.?..C?.~ ... !!:!..&.. ,.. 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Spitalul de Obstetrică•Glnecologle 
Buftea n / 

INTRM'lr.: •. ottJ5 , r. ___ ....::__ _ _ _ _ 

Ziu

1:~'.fJ.. Lun;~ .... f2f. ..... /\nul4Q,?.g. 

Subsemna tul MATE I 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 că împreună 

cu familial) 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. 

Ad~esa sau zona Categoriaw Anul 
Suprafaţa dobAndirii 

1 .000 
Intravilan 2011 

m2 

Cota-parte 

1/2 

Modul de dobAndire TitularuJ1) 

Matei Alexandru 
Contract de 

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. 
I) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 
murilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

Adresa sau zona Categoria* Anal 
Suprafaţa Cota-parte dobindirU 

Casa de 263,6 
2016 1/2 

locuit m2 

Pagina 1 din 7 

Modul de dobindire Tltularul1) 

Matei Alexandru 

1/2 
Construire 

Matei Roxana 

Mihaela 1/2 



Ilfov, Buftea, 
Matei Alexandru 

Str . 01.tului, Spatii Contract de 
1/2 

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

Parter, Spatiul productie cum:parare 
Mihaela 1 /2 

Comercial Nr. 6 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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, 

IL Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autotluisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahtmi 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, 1colecţii de artă şi numismaticli, obiecte 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de eu.ro 

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 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente d.e 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 străiruitate. 

Pagina 2 din 7 



*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card),· (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de 
investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri p rivate de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declaTa 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 pa1ticipările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligajiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 
in societăţi comerciale; (3) împrumutw·i acordate în nume personal. 4 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depă~e echivalentul a 5.000 de eu1·0 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 

1 · ·muri, dacă valoarea însumată a tutumr acestora depăşeşte S.000 de euro 

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

f , :. ;" ·' .. , •. -
'. . - . : . . 
(. ~.:- . ' . .. . , ·:·; t 

1··1 . .. 
.·. .. : 

.. 1 . · '" . 
. .. . . > . • < .. .. . •' 

Banca Transi1vania 2016 2021 165.000 RON 

Matei I ulia Andreea 2019 2019 14. 278,04 RON 
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; 

I Matei Cris tian I 14 . 27 8 RON 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată 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 t{;~!f1 ~~ :~•~·t;::i\tlrn~?~~iîf: :~111=Pi~-1~;.\~\):,: 

·;]t~}it~ififii;f;~fEl!~:~i!ift~tf :~~?rti 
1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

Nic hit a Dumitru 

Mate.i Roxana Mihaela (Tata), B-dul Marea Donatie 67 . 200 RON 

Unire n r .17 , Gal ati 

1.2. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din pariea rudelor de gradul I şi al ll-lea. 

VII. Venitm·i ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea ni._ 571/2003 privind Codul fiscal, cn modificările şi completiitile ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

Matei Alexa ndru 

Matei Alexandru 

SPITAL Obs tetrica

Ginecologie Buftea , 

Ilfov , Bu ftea, Strada 

St udioului nr .5 

Univer sitat ea Biot erra 

Buouresti , St r. Garlei 

nr . 81 , Seot . 1, 

Bucuresti 

Sef sectie 

Sef lucrari 

Pagina 4 d in 7 
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3.350 RON 



Matei Alexandru 

1.2. Soţ/soţie 

Matei Roxana Mihaela 

Matei Roxana Mihaela 

1.3. Copii 
' 

2.1. Titular 

Matei Alexandru 

Matei Alexandru 

2.2. Soţ/soţie 

Matei Roxana Mihaela 

U.M.F. Carol Davila 

Bucuresti, Str. 

Dionisie Lupu, Nr. 37, 

Sect. 2, Bucuresti 

Universitatea Bioterra 

Bucuresti, Str. Garlei 

nr. 81,Sect. 1, 

Bucuresti 

U.M.F. Carol Davila 

Bucuresti, Str. 

Dionisie Lupu, Nr. 37, 

Sect. 2, Bucuresti 

PFI Dr. Matei 

Alexandru, Str. 

Ciresilor, Nr. 23, 

Buftea, Jud. Ilfov 

Societate Civila 

Medicala "Dr Matei si 

asoci atii", Str. 

Oltului nr.15A , 

Buftea, Ilfov 

Societate Civila 

Medicala "Dr. Matei si 

asociatii", Str. 

Oltului nr . 15A, 

Buftea, Jud. Ilfov 

Asistent universitar 

Sef lucrari 

Asistent universitar 

Servicii Medical e 

Servicii Medicale , 

Servicii Medicale 
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11. 750 RON 

4.273 RON 

2.473 RON 

O RON 

58.058 RON 

58.058 RON 



3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

! ... 
:,; 1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

1 
~.2. Sotfsoţie 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 
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7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1 . Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Matei AJ.exandra Maria Alocatie, stat AJ.ocatie 1. 536 RON 

~ 

Matei Ana Cristina Alocatie, stat Alocatie 1.536 RON 

Matei Ioan Dumitru AJ.ocatie, stat Alocatie 1.536 RON 

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

Data completării Semnătura 

12/06/2020 
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: ritalul de Obstetrică-Glnecologle 
Buftea qr7,,,., 

,·,4!:A~E Nr. O(~ ·~ 

. ::.Î~ . <=>C Ce> 
....... .. .... l. ur11.1 ............... ,Anul ....... .. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Sef sectie 

MATEI D. ALEXANDRU , având funcţia 

la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea 

CNP , domiciliul 

' cunoscând pr evederile 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, fundaţii sau alte 01'2:anizatii ne2uvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1. l. ..... 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de creditt ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor 01"2:anizatii ne2uvemamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor - denumirea şi adresa -

2.1. ... .. 

3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3. I. Societatea de Obstetrica si Ginecologie din Romani a - Membru 

.2. Colegiu l Medici lor Ilfov - Membru 
3.3. Sindicatul Sanitas - Membru 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute în cadrul partidelor politice. funetia detinută si denumirea partidului POiitic 
4. 1. .... . 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnită(ilor 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 ma ioritar/minoritar: 
5.1 Beneficiam! de contract nunele,, 

I 
Instituţia I ~uraţtin I Tipul · I Dala 

I =lw I 
Valoorea 

prem.nnele/demunirea şi ooresa contndanlă: carea fost contra:tulw încheierii totalăa 

l 



denumireaşi încredinţat contractului contractului 
adresa contra:::tul 

Tttular ........... .... 

SoVsope ............... 

Rudedegradul11>aletitularului 
........... . 

Societăp comerciale/ Persoonă fizicii 
autoriz.atăl Asociaţii familiale/ Cabinete 
ind~ cabinete asociate, sociaătî 
civile profesionale sau socimiţi civile 
profesiooale cu răspundere limitată care 
-i~profesiadeavocat/~i 

I ,>01-., ~- l\,{JW,e/Fundaţiil AoociatiF> 

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

sotu l/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 ş i rudele de gradul J 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 
12.06.2020 
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