
SPiTALUL CLINIC E HGEN 
DE CHIRUNGIE PLASTIC 
PEPARATORIE SI ARSUF 

STRATURA kliSl.ke2 

DECLARA�IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 

fa, Po[AN 7u CHRNEH-(LEtMt. ayand functia 

cunoscánd phevederile árt. 292 din Codul penal privind falsul în declarati, declar pe propria ráspundere: 

Asociat sau actionar la societäti comereiale, companii/societä�i na�ionale, institurii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru în asocia�ii, funda�ii sau alte organiza�í neguvernamentale: 

Nr. de p�r�i Valoarea total� a 
pårtilor sociale 

Si/sau a ac�iunilor 

Unitatea 
- denumirea _i adresa- Calitatea de�inut� sociale sau 

de actiuni
1.1...... 

2. Calitatea de membru în, organele de conducere, administrare _i control ale societ�filor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societätilor nationale, ale institufilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociafiilor sau funda�iilor ori ale altor organiza�ii neguvernamentale: 
Unitatea 

-denumirea �i adresa- Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale _i/sau sindicale 
3.1.... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute în cadrul partidelor politice, functia de�inut� _i denumirea partidului politic 
4.1 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten�� juridic�, consultant� juridic�, consultant� �i civile, ob�inute ori aflate în derulare în timpul exereit�rii func�iilor, mandatelor sau demnit�filor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local _i din fonduri externe ori încheiate cu societ��i comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, Institutpia 

contractant� 
Procedura prin 

care a fost 
Tipul

contractului 
Data Durat: Valoarea 

prenumeledenum1rea_i adresa încheienii contractului total� a 



Contracului incredintat 
contactul 

denumirea_1 contractului 

adresa

Tfuular... 

Soysotie... 

Rude de gradul 1P ale titu leiult i 

Societ�i comertcikil/Pa lii 
autorizat� Asocia�i faum lie abte 

individuale, cabineteisr.tit+i 
civileprofesionale sus ivile 

profesionalc curisynuxln.i care 
desaoar� profesia de avi s ganiza�i

neguvemamentale FunK i. Siati 

1D Prin rude de I se în�elege p�rin�i pe linie ascendent� _i copi pe linie descendent�. 

2) Se vor deccla aclc. denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

sotul/sotia _i radeleradul I obtin contracte, a_sa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contractele 
societ��ilor comerci 
5% din capitalul sociasociet�tii, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

ctiuni la care declarantul împreun� cu so�ul/so�ia _i rudele de gradul I de�in mai pu�in de 

Prezenta dec.. constituie act public _i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul ineompl: l dateior men�ionate. 

COn1plet�rii Semn�tura 

2, 2o . AY 
*.***** o**. 



SPTALUL CLIe!IK OE LRGEN 
DE CHIRURGIE PLASTIC
REPARATOIE SI ARSUR
CGISTRATURA .hZIZ2 

DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemn�tul/Subsemnata, PocaIGny cePbr LEHKA avind functia . 
de 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�i, declar pe proprie r�spundere c� împreun� cu familia) de�in urm�toarele: 

****** ******* **** 

*1) Prin familie se întelege sotul/so�ia �i copiii afla�i în între�inerea acestora. 

II Bunuri imobile

1. Terenuri

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

Anul 
dobândiriuprafa�a ot Modul de 

007 
Adresa sau zonaa Categoria 

parte dobândire TitularulD 

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap�; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac� se afl� în circuitul civil. 
*2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so�ul/so�ia, copilul). iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Clädiri 

NOT�:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t�ri.

Categoria Fdobandiriiuprafata Adresa sau zona Categoria* Suprafata Cota- Modul de Anul 
Titularul) parte dobândire 

suneell 
Potova

eleepenve bHeergn
200G V0 | /e01 collacfe (5iouphe, 

200 3NO ducarteuin, GHioeý 2 


