
SPITALUL CLINIC DE UAGENTA 
DE CHIRURGIE PLASTICA, 
REPARATORIE SI ARSUR 
REGISTRATUR�.SA..L0.00.2421 

DECLARA�IE DE INTERESE 

yA VOdALO iHAELA- 
de JrRceTOR FiNANeite -ONTH Bie la $ UL cLNic dcuedENTD, JE enlueg PiANA,
Subsemnatul/Subsemnata, ,având func�ia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere: 
1. Asociat sau actionar la societ��i comerciale, companii/societ�fi nationale, institu�ii de credit, grupuri de 
interes economic, precum �i membru în asocia�i, funda�ii sau alte organiza�i neguvernamentale: 

Nr. de p�ri 
sociale sau 

Unitatea Valoarea total� a 
Calitatea de�inut� p�r�ilor sociale 

_i/sau a actiunilor 
- denumirea _i adresa -

de ac�iuni
1.1.... 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i control ale societ�filor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societ�filor na�ionale, ale institu�ilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asocia�iilor sau funda�iilor ori ale altor organizatii neguvernamentale 

Unitatea 
- denumirea _i adresa- 

Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor

2.1......

3. Calitatea de membru în cadrul asociafiilor profesionale �i/sau sindicale
3.1..

4Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrulpartidelor politice, func�ia detinut� _i denumireapartidului politic 
4.1. 

5, Contracte, inclusiv cele de asistent� juridic�, consultant� juridic�, consultan�� _i civile, obtinute ori aflate
in derulare în timpul exereitärii functilor, mandatelor sau demnit��ilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local _i din fonduri externe ori încheiate cu societ��i comerciale cu eapital de stat sau unde statul este 

actionar majoritar/minoritar: 
| 5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumeleldenumirea �i adresa
Insituja

contractant�
Procedura prin 

care a fost 
Tipul 

contractului 
Data Durata Valoarea 

incheierii aontractuluu| total� a 



denumirea _�i 
contractulu incredintat 

contractul| 
contractului 

adesa T'hular.. 

Soysope.... *** 

Rude de gradul IP ale titulanului

Societ�i comerciale/ Persoean�fizic� 
autorizat�/ Asocia�i familiae/Cabinete 
individuale, cabincte asociate, societ��i 
civile profesionale sau societai civile 
profesionaleaäspundere limitat� care 
destagoar� profesiade avocat/' Onganiza�i

neguvemamentale/Fundati/ Asocia�i?)
Prin rude de gradul I se în�elege p�rin�i pe linie ascendent� �i copii pe linie descendent�. 
2 Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, so�ul/sofia _i rudele de gradul I ob�in contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contractele

societ��ilor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu sotul/so�ia _i rudele de gradul I de�in mai pu�in de 
5% din capitalul social al societ�jii, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

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

Data complet�rii Semhätura 
0. 06.20 2 

oo******e******e*********** 



SPITALUL CLINIC DE UAGENT 
DE CHIRURGIE PLASTICK 
REPARATOMIE S ARSUR 

DECLARA�IE DE AVERE
"PEGISTRATUR� . oo2oi

. 99****

Subsemnatul/Subsemnata, 
de dreET OR TINANeAe. ONTABÍL laS71 LOL Ceiwe dE veGENM, E enevesi PLISTICA,REpeHO4 

NAVodnev MiHdELA ,având func�ia 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Anul Modul de 
dobândire 

Adresa sau zona SuprafafaCota

parte 
Categoria* Titularul) 

AvOJAReU 
diHALA 
VAUOA}D 
diHAEL4
NAvOdALO 
grH4ELA

dobândirii CONM. VSAN 
udETVLBLe1L 
e MUN4 V/SANWi

2018 Ct NPARALE 

cot8 eetrdpRERE Cory UN# UISA Ni 
2018 

*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, sotul/so�ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte �i numele coproprietarilor. 

2. Cl�diri

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

Anul dobândirijSuprafata Cota- 

parte
Adresa sau zona Modul de 

dobândire TitularulP 


