
DECLARA ŢIE DE A VERE 

r!:ipiialul de Obstetrlcă•G lnecologie 
I. Buftea l 
. _ INTRARE 'J!i/1/J 

IEŞIRE Nr. -~...1._;...._ __ 

2•-.:a --~- Luna .... (?fl,. ...... Anul ... .. . 

' 
Subse"'natul/Subsemnata7 fJJ-NJ fi /1ffl,,fft-J- " , având funcţia 
de Jifjilf()~ MNIJNC/,f/l (!l)Ml/fn'L la Bfl1J-ltJl I€ 06SfE'i7&dl} <JJl/t-7!.DUX?r/!; 6l(H?:Jj 
CNP. • domiciliul 

cunoscând prevederile :rt. 292 din Codul peg l privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere ' 
că împreună cu familia I) deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

Mira&••-- Catlprta* Aaal ......... 
-

.,,.,. c„ ... 
V 

Medalde ........... } 
doMadin 

___, 
/ 

/ 
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), 
=<ir în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N O TĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adnla-- ~ ....... -·· ...... .. c... ...... .. 111111 -" doWadlrll nuta deltllNlln 
6 {Jţ f75 /J- ;/u tJ I CP-0 i,, ' /:}91- 5/Hf 1/L C!u1-tl'i:ell!G 9,W4 (/ fi.,()Mfl/ 

'J -

---~ 
..--
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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 

-- .. 

,_~ Jţi·.î _;· .....__, _ •• 4'-• 

1-......... 

.....__,_ ._, ;:_ .L 

~"1-C:::. ~ AIRll•M~ ·: ~- - ..... .,;,.,.. -4 - .r.· r .. _--- '' .... 

lu,lf!lJR)'_gH. 
I 

/JlteiJ- LO€r ftH /, clol<f. eDH/J~ 

C: 1/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

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 S.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. 

, 
:;. , .. ' ·••1111••· ari Mllldobbdlrl VIIII• ..... ~ •. , .. ~, ~-~;., • .. . .. " . 

/ 
/ 

/ 
/ 

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

ultimele 12 luni 
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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. 

Valuta 

*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 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. 

lo)..;) 

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. 
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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. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

- : Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosin{ei bunurilor 
3 .1. Titular 

3 .2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii / 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

.3,)!_, ltoo 
5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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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 

,fâJ)00 
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 

()3, 00, .flotio .•.•••...•............•••••••• 

Semnitu.47~. __ _ 
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Spitalul de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea of/ î 0 

DECLARAŢIE DE INTERES INTRARE Nr. _ __,'/..;.._,,,-v _ _ 
. I IEŞ~3 0i · 

Ziua ...•.•.. Luna ........ f?.. ... Anul~ 

' Subsemnatul/Subsemnata, 5.it-f ! ţi Ht-~-M--tf-8- , având funcţia 
de -1i2fqp~ .,;~. rw·,,ntt:6. la SPl~L- lJe 061'7 .. @NFC. /j(l+f?::ZJ._ , 

CNP. ...![==--- ---- ---=~--' domiciliul - 7 &....---------------.,......... 
o 

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

1. Asoeiat uu aeţioaar la ... ._...., e8111pall~ ...... ---- 4f ... - de 
interes 1ie.;. Al linill . -·· ftuulâtii 1.fllia · .. ;.. .. ---?·' ~ -;~~;:-,;,. eeoaom ..:neaaa ..... aa 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

1.1. ..... r _./ 

'· ~ 
_V 

/ 
/ 

7 
2. Call~ de ......... ~4.,-~ : " - , .fi .._trol ale •"8--- ,a•R~•lt. ale 
~ •......._•~~~•floaalt,ale ..... tffltr .. ~•~-~ :~~~:~ ~#1.w• - ale . -.. ... :.: > 81'1.ale.... . ----~ ' .-.: .. :~;;.. 

Unitatea 
- denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... ' __..., 

-----~ 

/ 
/ 

3.• - · - . --~ C. ~ ., - - - •• -- ~ '', ... ,';;.,;;:..: ~-,.-~~.:~: t .· - . .·· .. ·:i ~ 

3.1. ..... - / 

/ 
/ 

7 
7 

4. Cdla• -~ fli VJ;JIH- dt~ .._..._Wc--...,_._-~ 
- -· - - ~' • . ' .- :,: ,;,.·,. - ;,,; ' = :':::°':.. ,.~:• . ...... - ·- siden - -•· - - - -~· ;,,;,,.,...,-:i_.·{.::~~~ 

,;,-. ~·~ 

4.1 ..... . 7 

/ 
7 

/ 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenfi juridici, consultan(a juridici, consultanţi şi civile, obţin.ne ori aflate 
în denalare în timpal exereitirii funcţiilor, mandatelor sau demnititilor publice finaatate de la bugetul de 
stat, loeal şi dia feaduri aterae eri taeheiate eu socletlti comerciale cu capital de stat sau llllde llt1ltal este 
actiooar maioritar/miaorltar: 
5.1 Bereficiarul de contract: mmele, Imtitt1{la Proarlura prin Tipul Data Durata Valoorea 
orenumele/001trnirea şi ooresa contialantă: careafust con1r.:dului înrheierii conmdului totalăa 
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denumirea şi încredinţat c.otJIJamlui contractului 
adresa contra:tul 

T11ular .... . .. ........ 
- / ~ \ 

Sotfsoţie ........... ·-· / 

/ 
Rude de grooul 10 ale titularului V 
.. .. ........ / 
Societăţi comerciale/Pera:mă fizică V 

autorizată/ Arociaţii fumi1iale/ Cabinae 
individuale, cabinete~ m.effiţi 
civile proresiornle saumaăţi civile 
profesionale cu Iă5_punjere limi1alăcare 
~ profesia de avocat/ Organizaţii 
neoovemamentale/- • "'. ' ii · ··71 

I' UU„li:1UJ/ • "• 

1> Prin rude de radul I se în ele e ărin i e/4nie ascendentă 1 co 11 e linie descendentă. g ţgp ţp ş pp 
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 ___ _...,_elWÎăJaw. __ ___,, 

...... ~l :.?..6.~ ... !!:!:.&.. -
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