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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsernnata, JURA MONICA-CARMEN, având functia  de medic şef sectie 
psihiatrie S.M.U.C, CNP 2690711113285 domiciliul CARANSEBEŞ,  str. SPL. 
SEBEŞULUI, b1.2A, sc.A, ap. 9, jud. CARAŞ-SEVERIN, cunoscăncl prevederile art. 
326  din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie răspundere că 
impreună cu familia* 1) detin următoarele: 

*1) Prin familie se Tnţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în Tntreţinerea acestora. 

I. 13unuri imobile 

,TOre.:nUri : 
• N 

Se vor cleclara inclusiv cele aflâte  n alte târi. 

Aciresa sau zona Categoriak 
Anul 

ol;•andirii 
Suprafata 

Cota- 
parte 

IVIodul de 
păfinclir:›e i 

 Titularul 

Caransebeş, 
Str.Racoviţei,nr:62A 

2019 • 770 nip 100% CUMpăi-are 

Jura Marrus-
Alherto + 
Monica-
Carn;en . 

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 

vor declara inc usiv cele aflate În alte tari. 

Aciresa eau zona Categoria* 
An ti I 

.d.o rtd.tti :ba . ir .......‹... .... .....‹ . ... 
Suprafata 
' 

83 inp 

Cota- 
..pa, ,0.jr:9;rte 

l 009/(i 

Modul de . 
dokţ40 

, 

• Cumpărare 
• 

Titularui 

şpl.Sebeşului,791.2A, sc.A, C ! 1) 
2002 

,lura A ,' 
Albert, 
Monlea-
Carin ell . , 

Caransebe$, . . 
Str.Rocovji ei,nr:624 . . . . . . 2019 165,mp : 100Ye Cltn7părale 

..lura Mai'litsş,
Alberto 4 
Monica
Ca.rmen 

,--------7-
-------:-:-

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



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

II. Bunuri mobile 
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 
Nr. de • Anul de 
bucăţi ,  fabricafie 

,guloturism Ford 2007 Cumpărare 

Amoturism Audi 2007 Cumpărare 

Autolurism Audi 2013 , Cumpărare 

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 Insumată depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă : 
Se vor mentiona toate bunurile aflate  în proprietate, indiferent dacă ele  se află 

sau nu pe teritoriul României la momentul declarăni. 

»AhLil dobăndirii :DesCriere- S'uhiara .' • Valoarea estirnată 

III. Bunuri rnobile, a că'ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri 

imobile instrăinate  in ultimele 12 uni 
Natura bunului Data Persoana către care Forma 

Instrainat mstrăinărn s-a mstrăinat mstramani 
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1. Cdnturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente  de• 
ecOnomisire  şi investire, inclusiv cardurile  de credit, dacă valdarea .kisUmată  a 
luturor . acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N.0 TĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din str5nătate 

instituţia care administreaza 1)esc'hiş Tip Valuta Soldivaloare la zi adresa  acestei 
ur 

a  anul 

*Categoriile indicate  sunt:  (1)  cont  curent sau echivalente  (inclusiv  card);  (2) 
depozit  bancar  sau  echivalente; (3)  fonduri del investiţif  sau  echivalente,  inclusiv 
fonduri private de pensii sau alte sIsteme cu acurpulare (se vor declara  cele aferente 
anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi imprumuturi acordate  dacă valoarea  de 
piaţă linsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
• N 0 TĂ : 

Se vor deciara inclusiv 
Emitent trtitlisocietatea în cal?e 

persoana este actionar sau 
akOcjatl,hpri:eji:ciar de imprumut 

Daricipăr înstrăinătate. 
NUrnăr'delitruril Valoarea totala 

TipLil cota de la zi 
participare 

*Categorlife indicate sunt: (1) hârtil de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, 
obligaţiuni);  (2) acţiunl  sau  părţi sociale în societăţi comerciale;  (3) imprumuturi 
acordate i"n nume personal. 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivaientul a 5.000 de euro pe an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

NU E CAZUL 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in 

sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea insumată a tuturor 
acestora depăseşte 5.000 de euro 

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

Cordractat in 
anul 

Scadent ţa Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată de 

valoarea de piată, din partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, 

regii autonome, companii/socieraţi nationale sau instituţii publice românesti sau 

străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decât cele 

ale angajatorului, a căror valoare individuală depăseşte 500 de euro* 
Servicl'ul 

prestat/Obiectul 
rmerator de venit 

Cine a realizat venitul 

1.1. Titular 

1.2. Sot/sotie 

1 3. Copii 

*Se exceptează de  la declarare cadourile şi trataţille uzuale primite  din partea 

rudelor de gradul I şi al 
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VIII. Venituri  ale declarantului şi ale rnembrilor  săi  de familie, realizate  in 
ultimul an  fiscal incheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declare  fle!usiv veniturile provenite cfin str5inItate 

Cine a realizat venitul 

1 Venituri din 

Sursa venitului: 
numele, adresa 

SerViclul 
prestatiObiectul 

generator de 
venit 

1.1. Titular 

Venitul anual 
Mcasat 

JURA 
MONICA-CARMEN 

Spitalul 1V1unicipal Caransebeş, 
str. Grdinilor, nr.12 

1.2. Sot/soţie 
JURA 
MARIUS-JURA 

1.3. Copii 

S.T.S. - U.M. 0331 REŞIŢA, 
Reşita, bd. A.I.Cuza, nr. 40 

2.  Vehifuri din activitAţi independente 

2.1  Titular 
JURA 
MONICA-CARMEN 

2.2. Sot/soţie 

Cadru 79.099  RON 

111.....•111~~1111~111 1.111" 111.1.-11011~ 
Cabinet • Medical Individual 
"Doctor JURA" 

Servicii mediCale 76.420 RON 

_......~1111111111 

.3..  Venitun din cedarea fbiosintel buntifilor 

3.1. Titular 

3.2. Sot/sotie 

4 Venituri.,din investitii 

4.1. Titular 

11...11 1111......111~111~1 

1111111~'111~°` 

4.2. Sot/sotie 
1111.-~11~~111 13 1111111~~111 1

11111~1'1~1 
VenittiriJIn p.ansii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/sotie 

6. Ye.0.)ripir.):acfiiiit0WagricPlen 

Titular 

6.2. Sot/sotie 



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nurnele, adresa 

7. Venituri din premil şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.  Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Serviciul 
p restat/Obiectu I 

generator de 
venit, 

Venitul anual 
incasat 

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

Data completării 

.06.06.2019 

• Semnătura 
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INTRARE NR  

• 9LUNA ZIUA 

•DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatta, jURA MONICA-CARMEN, având functia de rnedic sef sectie 
psihiatrie S.IVI.U.C, CNP 2690711113285 domiciliul CARANSEBEŞ, str. SPL. 
SEBEŞULUI, b1.2A, sc.A, ap. 9, jud. CARAŞ-SEVERIN, cunoscând prevederile art. 
292 din Codul penal privind falsul In declaratii, declar pe Propria răspundere: 

Asociat  sau actionar ia societati 
instituţii  de credit, grupuri  de interes 
fundatii sau alte organizatii nesuy4rnamentalc: 

comerciale, companii/societati 
economic prc,,curn ..-,,i rnembru 

nationale, 
in -sociatii, 

Unitatea 
—  denumirea şi adresa — 

, 
Calitatea 
deţinUta 

Ni.  de 
' Pă rţi 

sociale
sau de 
actiuni 

Valoarea totala 
a părţilor 

sociale şi/sau a 
acţiunilor 

1.1 

corrUblf  ale 

economic, ale 

beneficiilor 

2.  Calitatea de  rnembru  in ordanele  de conciucere, 
societ4nor comerciale, ale regiilor autonome, 
nationale, ale instItuţiilor de credit, ale grupurilor 
a ,iatiI,Iorsau-fundaţil,lor ‘),Ei ale,altor,organjzatii.neguvernamentale 

admini;T'are 
ale companiilor/societatiicr 

de interes 

Valoarea 
Unitatea 

—  denumirea şi adresa — 
Calitatea deţinuta 

2.1  

.._ 
3. Calitatea de meln  rU;',in cadul asociatiilor roîsionale Sal..r,Sin 10,a  e.
31 Membru Colegiul Maedicilor din RoMânia 

4. Calitatea de mernbru in  organele de conducere. ad(njnIstrare 1 ( ontrol, 
retribuite sau neretribuite, cleţinute in cadrul partidelor politice, funcna deţinuta şi 
de,OUMite,kpar,tiduluipolitic 



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă 
civille, obţinute ori aflate in derulare 
derrmitătilor publice finanţate de  la 
incheiate  cu sopietăţi comerciale cu 
rnajoritariminoritar: 

juridică, 
in timpul 

bugetui  de 
capital 

consultantă juridică, consultantă i 
exercitării funcţiilor,, Mandatelor •Sau .
stat, local şi din fonduri .externe ori 

de stat. sau •unde. Statul este acţiOnar 

5.1 Beneflciarul de contract: 
numele, prenumele/denumirea şi 
adresa 

Instit4a 
contractantă: 
denumirw şi

aolnasa 

Tpul 
contracu . 

ui 
Data Inohaeril 
oontractului 

Durata 
oontactului 

Valoarea 
btala" a 

oontractului 

Pi ucb‘dura 
pfiri care a 

fost 
"inueclinţat 
contradul 

Trtular...   ... 

SoVsoţie 

R—ude degraclul 11) ale  titularului 

Societătioomerciale/Persoană 
fizicăautorizată/Asociatiifamiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, sodetăti ce 
profesionale sau societăti civile 
profesionale cu răspundere 

/ 

limitată care desfăşoară profesia 
deavocat/Organizaţii 
neguvemamentate/ Fundaţii/ 
Asociaţii2)

Prin  rude  de gradul  I  se inţelege părinţi pe  linie ascendentă şi copii  pe linie 
descendentă. 

Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin 
calitatea deţinută, titularul, soţul/sotia şi rudele de gradul 1 obtin contracte, aşa cum sunt 
definite la punctul 5.  Nu se declară contractele societătilor 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 declaratje constituie act  public şi răspund potrivit  legii penale 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

06.06.2019 

Semnăt ra 
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