
SPITALUL CLINIC DE UAGENTA 
DE CHIRURGIE PLASTICA 
EPARATORIE,SI ARSURI 

r GISTRATURA HIGALn. 2015 

DECLARA�IE DE AVERE 

NiTESCu CRiSD 
de dire etor medical raliu uol l A UN. de r Pa", Ver SAh. 
Subsemnatul/Srbsemuata. avand funetia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie ráspundere 
c� împreun� cu familia" de�in urm�toarele: 

*1) Prin familie se intelege so�ul/so�ia _i copiii afla�i în între�inerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte .�ri. 

dobândiriSuprafata Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire Categoria Anul Titularul Adresa sau zona 

Cou BRAGA DRy 5/ev200 6Ou loo| CVC N TNcu C.+ 

Co. BRA GADPU 3/.v2003 2000u oo | CVe Tca C 

Telce O.A 
Categorile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier;: (3) intravilan; (4) luciu de ap�: (5) alte categorii de terenuri 

extravilane. dac� se afl� înicircuitul civil. 

2) La "Titular" se menjioneaz�, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so�ul/sotia. copilul). 
iar in cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Cladiri 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t�ri. 

Anul Categoriadobândirii 
Cota 

Suprafatal 
parte 

Modul de 

dobândire Adresa sau zona Titularul) 

Cow 6RACADILU 2 7T 

(e) 



* Calegorile indicate sunt: () apartanment; (2) cas� de locuit; (3) cas� de vadan�a; (4) spa�ii comerciale/de productie. 
*2) La Tlitular" se mentioneaz�, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so�ulíso�ia, copilul). iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor. 

I1. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi _i alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculärii, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricatie Modul de dobândire 

200f Cuporo 
autdlupu MTSUGiUH: | L012 Culuyarore ( (Ve 

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

NOTA: 
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl· sau nu pe teritoriul României la momentul declarärii. 

Descriere sumara Anul dobândirii Valoarea estimat� 

III. Bunuri mobile, a c�ror valoare dep�_este 3.000 de euro fiécare, _i bunuri imobile înstr�inate în ultimele 12 luni 

Data Persoana c�tre.care S-a Forma nstr�in�rii instrainat 
Natura bunului 

Valoarea nstr�inat însträin�ri 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi sí depazite baneare, fonduri de investitii. forme echivalente de economisire �i investire, 
inclusiv cardurile de cretlit, dacà valoarea însumat a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOTÁ: 
Se vor declara incluaiv cele aflate in bånci sau institujii financiare din str�inätate. 

Institu�ia care administreaz� Tipul ValutaDeschis in anul Si adresa acesteia Sold/valoare la zi 

R -ucuala 

Tadeui 2005 180.000 

6RA ucurtoko 
Tateu 2 USD2012 13 114 USD 

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

2. Plasamente, investi�ii directe �i împrumuturi acordate, dac� valoarea de piatã însumatä a tuturor 
acestora depäse_te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv investi�iile _i participärile în str�in�tate. 

Emitent titlu/societatep în care persoana este Tipul 
actionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Num�r de titluri/ 
cota de participare 

Valoarea total� la zi 

*Categorile iydicae sunt: () harti de valoare detinue (ituri de stat. pertificate. obliga�iuni): (2) 
actiuni sau párfi soefale in societá�i comerciale: (3) imprumuturi acordate in mume personal. 


