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DECLARATIE DE AVERE 20K1I.Ş 1~...1.. z1uA /49 

Subsemnatul/Strbstmrat-k,  #•.%"-\•  având functia 
de \""‘ N:k 1N4-kek«>, %=~14?--- 1a eXr4L. kQvc~f-N- CikV4A~ 
CNP M)9C)122-21-2-130% dorniciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie răspundere 
că impreună cu familial) detin urrnătoarele: 

*1) Prin familie se intelege soţul/sotia şi copiii aflaţi inintreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

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

*2) La "Titular" se mentionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul) 
iar în cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări. 



* Categoriile  indicate  sunt: (1)  apartament;  (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spaţii comerciale/dc 
productie. 

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

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

care sunt supuse inmatricullărli, potrivit legii 
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2. Bunuri  sub formă de  metale preţioase, bijuterii, obiecte  de artă şi de  cult, colecţii de artă 
numismatică, obiecte care  fac parte  din patrimoniul cultural naţional sau universal,  a căror valoare 
insumată depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 
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111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000  de  euro  fiecare, şi bunuri imobile instrăinate in 
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 insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau institutii financiare din străinătate. 

("N agIltel)55 
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*Categoriile indicate sunt:  (1)  cont curent  sau echivalente (inclusiv card);  (2) 
echivalente; (3) fonduri  de investiţii ,sau  echivalente, inclusiv fonduri private  de pensii 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasarnente, investiţii directe şi Imprumuturi acordate, dacă valoarea de plaţă 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
• Se vor declara inclusiv investitfile şi participărfle in străinătate. 

depozit bancar  sau 
•sau  alte sisteme  cu 

Insumată a tuturor 
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*Categoriile  indicate sunt:  (1)  hârtii  de  valoare deţinute (titluri  de  stat,  certificate, obligaţium); (2) 
acţiuni sau părţi sociale fn societăţi comerciale; (3) fmprumuturi acordate fn nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

NOTĂ: 
Se vor cleclara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise in  beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în  sistern leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea insumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate. 
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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 
instituţfi publice rornânesti sau străine, inclusiv burse, credite, garantfi, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 
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1.1. Titular 
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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. 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in  ultimul an fiscal incheiat 
(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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1.2. Soţ/soţie 
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3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie ifflffillelleill 

4. Vemitu i ciiii linc\tiur 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 
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5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
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6.1. Titu1a1":"' 

6.2. Soţ/soţie 

2. 
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7 Venituri din jireinu‘şt,dm_ noroc 
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7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

din alte si41.-se 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta  declaratie  constituie  act  public  si răspund potrivit  legii  penale  pentru inexactitatea  sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE INTRME Nft   
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Subsemnatul/Subsemnata, având functia 
de  .'1>%N•\ \k -k"Lcr'Z\ jja Q#41#•‘ 
CNP n‘rtQ:cr2.2.2  , domiciliul  x\'N`Q-• /

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

ţi 9 '91P.t:9? [ f• 9  * - [  {Qhi.1:9-r4Ft«[M_N) 9 MI1X-Il[T95Y4 '0  C e. a pi FIREi, b• ir-iws(bYi
• ( ''' NŢ.«)]1 _,:rp.E»r,  -1,-fi0 iff.gy, ,-.1:0s,' .. -1 1 ii ,): lix§işft.d, il ii -  ia air :.1 it t, (w-,..2:05.,dr.e, i IL • -,-- 1 , . Trt ky) ®, - 

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea detinută 

Nr. de părti 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea totală a 
părtilor soclale 

şi/sau a actiunilor 
1.1...  . 
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Unitatea 
-  denumirea şi adresa - 

li nută Catatea deti Valoarea beneficiilor 
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5.1 Beneficianidecontract numele, 
prenumele/denumireaşiackesa 

Insfituţia 
contractantă: 

Proceduraprin 
cateafost 

Tipul 
coniractului 

Data 
incheierii 

Durata 
contractului 

Val(-atea 
totalăa 



denumiraşi
adresa 

Increclinţat 
contractul 

contraMui contractului 

••••=11.111••••••••........ 

Sofsoţie ............... 

Rude de gracluIP ale titulaului 

Societăţicomerciale/Penoanăfdcă 
autorizaWAsocialiifamiliale/Cabinde 

cabinete asociate, societaţi
civile profesionale sau socidăţi civile 
profesionale curăspunciew limitată cwe 
desaşoarăprofesiade avocat/ Organiztţii 
neguvemmentale/Fundaţii/Asociaţii2)

001.0110«. 

1) Prin rude de gradul I se inţelege 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 impreună 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 completărb 
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325400, CARANSEBEŞ, Str. Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, Judeţul CARAŞ SEVERIN 
Cod fiscal : 3228209, Tel/Fax: +40(0255)516361, Tel/centrala:+40(0255)511423/511425/511426 

emaikspital.caransebes@yahoo.corn;secretariat@spital-caransebes.ro 

Nr ţOr AWV 

DECLARATIE SEFI STRUCTURI 

cu privire la incompatibilitatile prevazute la art. 178. din Legea 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare 

Subsemnatul/S4~rerta  17 V--'41\\•:;\ 

DomiciliaUDmicili t c5V-Nc2k)fkx• \‘‘, , k "."‘")11~ 

Adresa profesionala  °~*. 2.) QI3. 
Declar prin prezenta,pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de 
incompatibilitate de mai jos: 

1. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusive nerenumerata. 

2. Nu exercit nicio activitate sau functii de membru in structurile de conducere ale 
unei alte unitati spitalicesti. 

3. Nu exercit nicio functie in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil. 

4. Nu exercit nicio functie de membru in organele de conducere, administrare si 
control in societatile reglementate de Legea 31/1990, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 

5. Nu ma aflu sub incidenta al.2 art 178 din Legea 95/2006 cu modificari si 
completari privind conflictul de interese. 

6. Dau prezenta declarative cunoscand dispozitiile din Codul Penal referitoare la 
infractiunea de fals in declaratii. 

7. Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele 
mentionate mai sus. 

Data 

‘%. 1‘0.21) 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9

