
SPITALUL CLINIC DE URGEN�A 
DE CHIRURGIE PLASTICA 

DECLARA�IA DE AVERE 
2013 

Subsemnata, ec. Liliana lonela Pirvu, având functia de Director Financiar- Contabil al Snitalului Clinic do 

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 

Not�: Se vor declara inchusiv cele aflate in alte (�ri 

Categoria dobândiriiupralataCota parte 
Localitatea Anul Modul de Adresa sau zona Titularu Sau zona dobândire 

Categorile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu upá; (5) ale categorii de terenuri 

extravilane, dac� se afl� n circuiul civil 

2. Cladiri 

Not�: Se vor declara inclusiv cele aflate îin alte t�ri. 

Adresa sau Localitatea Anul Modul de 
Categoria Suprafata Cota parte Titularu dobândiri dobândire zona sau zona 

Bucuresti, Bucuresti 2004 48,81 mp 100% cumparare 
sector 6 

Pirvu 
Liliana 

Bucuresti, Bucuresti 2006 32,10 mp 100% Cumparare Pirvu 
sector 6 Liliana 

Categorile indicate sunt: () apartament; (2) cas� de locuit; (3) cas� de vacant�; (4) spa�ii comerciale de productie; 

IL. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, salupe, iahturi _si alte mijloace de transport care 

sunt supuse înmatriculärii, potrivit legii 

Natura Marca Nr. buc��i Anul de fabrica�ie Modul de dobândire 

Nu este cazul 

2. Bunuri sub form de metale pre�ioase, bijuterii, obiecte de art� �i de cult, colecti de artä _i numismatic�. 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na�ional sau universal, a c�ror valoare însumatä depä_e_te 
5.000 euro. 

Not�: Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indijferent dac� ele se afl� sau mu pe teriioriul României la 
momentul declar�ri. 

Descriere sumar� Anul dobândirii Valoare estimat� 

Nu este cazul 

I. BUNURI MOBILE A C�ROR VALOARE DEP 3,000 EURO FIECARE, �I BUNURI IMOBILLE 
ÎNSTR�INATE ÎN ULTIMILE 12 LUNI 

Natura bunului Persoana c�tre care 
Data înstr�in�rii Forma înstr�in�rii Valoarea 

instr�inat S-a îmsträinat 

Nu este cazul 

Prin familie se intelege soul/ so�ua �i copii afla�i in intre�inerea acestora 
2 Prin "Titular" se mentjioncaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietanului (titularul, soqul / sotia, copilul) iar îm cazul bunurilor in ocopropietate, 
colu parte �i numele coproprietarilor. 

3 Prin "Titular se men�ioneazá, îin cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titulan1l, sotul / sotia, copilul) ar in caul bununlor în copropietate, 

cola parte _i numele coproprietarilor. 



VI. ACTIVE FINANCIARE 

* epozite bancare, fonduri de investi�i, forme echivalente de economisire �i investire, ineusiv 

cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a acestora dep�se_te 5.000 euro 

Not�: Se vor declara inclusiv cele aflate in b�anci sau institu�ii financiare din str�in�tate 
Institu�ia care 
administreaz� 

Deschis în | Sold/ valoare la 

Adresa institu�iei Tipul* Valuta zi anul 

Nu este cazul 

Categorile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de invesftfii sau 

echivalente, inclusiv fonduri private de pensti sau alte sisteme de acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anlerior); 

2. Plasamente, investi�ii directe _i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumat� a tuturor acestora 

depäseste 5.000 euro 

Not�: Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate 

Num�rul de titluri 
cota de participare 

Valoare total� 
Emitent titlu / societatea în care persoana este actionar 

sau asociat / beneficiar de împrumut 
Tipul la zi 

Nu este cazul 

Categorile indicate sunt: (1) Hártii de valoare defimute (tithuri de stat, certificate, obligafiuni); (2) Acfiuni sau pár�i sociale in socielaji comerciale; 

(3) Imprumuturi acordate în mume personal; 

3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate dep�_esc echivalentul a 5.00 euro pe an: 

Not�: Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate 

V. DATORII 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizi�ionate în sistem de leasing _i alte asemenea 

bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep��_e_te 5.000 euro. 

Not�: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate 

Contractat 
Creditor 

Scadent la Valoare 

în anul 

ALPHA BANK ROMANIA 
2004 2026 19.984 EURO 

ALPHA BANK ROMANIA 
2006 2029 32.250EURO 

ALPHA BANK ROMANIA (CARD CREDIT) 2005 2017 10.542 RON 

2009 2015 4.600 RON 

CREDIT EUROPE BANK (CARD CREDIT) 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fa�� de valoarea de pia��, din partea unor 

persoane, organiza�ii, societ�fi comerciale, regii autonome, companii / societ��i na�ionale sau institu�i publice 

române_ti sau sträine, inclusiv burse, eredite, garan�ii, decont�ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

c�ror valoare individual� depä_e_te 300 euro 

Sursa venitului: nume, 

adres� 

Serviciul prestat/ obiectul 

generator de venit 
Venitul anual încasat 

Cine a realizat venitul 

VII. Venituri ale declarantului _i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 

41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare) 

Notã: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate 

Venitul anual 
Sursa venitului: nume, 

adres� 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Cine a realizat v nitul 
îmcasat 

1. Venituri din salarii 
Director financiar - contabil, | 27.121 lei 

Contract de administrare, 
Salariat, Spitalul Clinic de 

Urgent� de chirurgie 
Plastic�, Reparatorie �i 

Arsuri, 

1.1. Titular 

ec. Liliana lonela Pîrvu 



1.2. Sot Nu este cazul , 
1.3. Fiu: 

Nu este cazul (minor) 
2. Venituri din activit��i independente 
2.1. Titular Pirvu lonela Liliana | Evidenta financiar contabila 19.569 lei 

Expert Contabil ec. Liiana lonela Pîrvuu 

2.2. Sot Nu este cazul 

2.3. Fiu Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

3.1. Titular: Nu este cazul 

3.2. Sot Nu este cazul 

3.3.Fu: Nu este cazul 

4. Venituri din investi�i 

4.1. Titular: Nu este cazul 

4.2. Sot Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular Nu este cazul 

5.2. Sot Nu este cazul 

6. Venituri din activitä�i agricole 
6.1. Titular Nu este cazul 

6.2. Sot: Nu este cazul 

7. Venituri din premi _i din jocurile de noroe 

7.1. Titular: Nu este cazul 

7.2. Sot: Nu este cazul 

7.3. Fiu: Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

Nu este cazul 8.1. Titular 
Nu este cazul 8.2. Sot: 

Nu este cazul 8.3. Fiu 

Prezenta declara�ie constituie act public _i r�spund, potrivit legi penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
datelor men�ionate. 

Semn�tura Data complet�rii: 12.05.2014 


