
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 
"Dr '.::or stantin Gorgos 

Nr !d_(., c ( rata ?G -1 { . 2af 9 
Registratura unitat11 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata ........ /'::i/u._ . / .: .. .41/.LJ.~ţ/ ................................. .. . , 
av~nd fun~ţia ?~. r!(!'.0~~:fc/.. -~·''Y.,ff'?('!r._ .iL , la .~:<?:''!.~~~:?!( .. J?..f. JJ/!(.'!/M.(sr.1~°7/.f. ....... . ..... . . 
~P1.7/H.c//. -~~- /.f~<71&T.f/E:7~'.Jf!I.J!,1M: (. p~(fffcNP . .. . . ................ , domiciliu l 

c..2 s 1>.t;At n;-v;,'Vi(Z')u · /Lwv - d d ·1 rt 326 d · . . . . . . . .. .. . .. , .... .. .. ...... ........ . ;.v: .... ... , cunoscan preve en e a . in 

Codul penal privind falsul în declaraţii , declar pe propria răspundere că împreună cu 
familia *1l deţin următoarele : 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări 
ADRESA SAU ZONA CATEGORIA*) ANUL 

DOBÂNDIRII 

--
---~ 

----
~ --

SUPRAFAŢA COTA MODUL DE TITULARUL *2) 
PARTE DOBÂNDIRE 

.--

--------------~ 
------

Categoriile indicate sunt. (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află În circuitul civil 

2.Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

ADRESA SAU ZONA CATEGORIA*) ANUL SUPRAFAŢA COTA MODUL DE TITULARUL *2) 
DOBÂNDIRII PARTE DOBÂNDIRE 

J'-11). IL..:TtJv. ,::,ON.471E 

()t'S . f>AMil-l/V'IOV .l, 200.3 122 ,ry; ;(00%° 1'11U I: ,M ,U 4 , r''1/u ~/,)/2E,,' 

--
~ ~ 

-~ 
Categoriile indicate sunt: (1 ) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale I 

de producţie 
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. 
" 2! La "titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 



li. BUNURI MOBILE 
1. A utovehicule / autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace 
de transport care sunt supuse înmatriculări i , potrivit legii 

NATURA MARCA NR. BUCAŢI I ANUL DE MODUL DE 
FABRICAŢIE DOBÂNDIRE 

I 
~ 

---: ~ 

~ 

------- I 

---~ I 
~ I 

I 

I 

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 însumată depăşeşte 5.000 Euro 
Nota.· se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării 

DESCRIERE SUMARA ANUL VALOARE ESTIMATA 
DOBÂNDIRII 

----
~ ---------------------~ 

-----
111. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO 

FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

NA TURA BUNULUI DATA PERSOANA CATRE FORMA VALOAREA 
ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII CARE S-A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII 

----~ ----

IV. ACTIVE FINANCIARE 



I 

~ 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii , forme echivalente de economisire ş i 
investite, inclus iv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 Euro 
Nota. se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate 
INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZA ŞI TIPUL*) VALUTA DESCHIS IN SOLD/ VALOARE 

ADRESA ACESTEIA ANUL LAZI 
I 

.,( ?, O. C'OO 
ecc /J,4,A..I,( I /Ju Cu ,e~.5;;;$;} ~ L,E/ .J O.,/A ,1/ 1 / '7,<J ,, M / u 4 

---I------.....-

---V--

-------
J,....--

---
*) Categoriile indicate sunt.· (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau 
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă 
însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 
Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate 

EMITENT TITLU I SOCIETATEA ÎN CARE TIPUL*) NUMĂR DE VALOARE TOTALA 
PERSOANA ESTE ACŢIONAR SAU ASOCIAT/ TITLURI / COTA LAZI 

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT DE 
PARTICIPARE 

.--

------
L---' 

-----
V-

-------
i....-

~ .--
* ) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni 
sau părţi sociale în societăţi comerciale, (3) Împrumuturi acordate în nume personal 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul 
a 5.000 Euro pe an: 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
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I 
I 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 
leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 Euro 
Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

CREDITOR CONTRACTAT 
ÎN ANUL 

SCADENT LA VALOARE 

~ 

----
V--

------
L--' 

----
L--"' 

---------
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 

valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, 
regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau 
străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele 
ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro· 

CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL PRESTAT/ VENIT ANUAL 
VENITUL NUME, ADRESĂ OBIECTUL ÎNCASAT 

GENERA TOR DE 
VENIT 

1.1. Titular -----
-----
~ 

.. .. 

1.2. Sot/sotie ------------- ---
.... 

1.3. Copii ~ ----------.... 
Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al /I

/ea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în 
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare) 



Nota se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

I CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT I VENIT ANUAL INCASA T 

I 
VENITUL ADRESĂ OBIECTUL GENERA TOR 

DE VENIT 
1. Venituri din salarii 

1 .1. Titular 

.... M i°U / 4,;,.1~ ~rV.1/CL U /) SRC- C!✓ /V/ ,,ţ..J 40..J / ,& 

1.2. SoVsotie 

.... -----1.3. Copii -----

.. .. 
2. Venituri din activită i indecendente 

1.1. Titular 
~ ...--.... -

1.2. SoVsotie --
... . 
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

1.1. Titular ------~ 

.... -----,__. 
1.2. Sot/sotie, etc. 

_I.---

.. .. 
4. Venituri din invesU ii 

1.1. Titular 

.... 
- -1.2. Sot/sotie 

-.... 
5. Venituri din oensii 

1.1. Titular 

.... 

1.2. SoVsotie ---
.... 
6. Venituri din activită i aaricole 

1.1. Titular 
- --

.... ------------c.--

1.2. Sot/sotie 
_I.---

.... 
7. Venituri din cremii :ti iocuri de noroc . 
1.1 . Titular ----------.. .. 

1.2. Sot/sotie ------------..... 
.. .. 

1.3. Cocii ------------.... 



~--- ---

. 8. Venituri din alte surse 
I 

1 .1 . Titular 
--'-'-'-'-'--'=-'-"'-'-- - --- --- -------,I--- ---

1.2. Sotlsotie 

I .... 
! 1 3 C .. .. opu -----

I 

----------
I 

-----I 

I 
I 
I 

I 

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

Data completării : Semnătl' 

I 
I 

I 



SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN I 
, , .,, sta,.'1n Gorgos 

1; _!1,603_ r_ ata '26-{{ -2of 7 
Registratura unităt11 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata /'-1 I u / . 4~,o/2,c-· · · . . . ..... .... ..... ... .. . ..... . ... ....... . . . . ............ .. ..... . .. . . .. . ... . . . . ' 
având funcţia de. '..'-='./'J.4.~.':~ .. ~'-!.f.-':~-:f/J_( la .. ~.o~_s;,__~~r.~ .. ~~ _"9~ '7~ 1s1:_~r~.'e. .-:-. -~✓-'~r.~~~-'- .. ✓?.~ .... .. . 
. f'S_,:~~,·IJ.7:"~!~ . -~<7:"l.~~1.M.:: -~-. ~~~~~-". CNP . . . ....... ... , domiciliul . 

. -.R> /',4A/77&.IMON ·. /L -R:1/ • d d ·1 rt 326 d" C d I I = .. ; ............ ... .... .. J./. .... . .. .. , cunoscan preve en e a . in o u pena 
privind falsul în declaraţii , declar pe propria răspundere : 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi nationale, instituţii de crediţ, grupuri de 
interes economic„ precum şi membru în asociajii, fun,h•tii - 11 alte organizajii nm1uvemamentale 

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

Denumire şi Adresă Deţinută 
sociale sau de părţilor sociale 

actiuni şi/sau a actiunilor 
1.1.s:c. /"'1"9,Er· 'rVri,/ CL~Â :'.?,eh v.;socii;;r / ,t;&--?1~rsr,e,e7r,. te .to .2.00~~ tJur 1.P~s:r; S,€CTOA' .J 

, 

----
_,, ~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
t_.....---"" 

~ 
~ ._... 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ,1 control ale societăţilor comerciale, reg~ 
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de cred" grupu.ritor de interes economic, al 
asoclatiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatii naauvemamental~ 

Unitatea Calitatea 
Valoarea beneficiilor Denumire şi Adresă Detinută 

2.1 .... ----------------c.--

----3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale·si/sau sindicale 
3.1 .. 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ti control, retribuite sau neretrib_y_ite, dfllinyte 
în cadrul Dartidelor oolitice, functia detinută ei denumirea partidului oolitic 
4.1 .... -



5. Contracte , inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică , consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, 
local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 

. ·t I . . maiori ar minoritar 
5.1 Beneficiarul de contract: I nstituţia Procedura Tipul Data Durata i Valoarea 
numele.prenumele/denumirea contractantă : prin care a contractului încheierii contractului totală a 
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului 

adresa I încredinţat 
contractul 

Titularul I ./ 

I ./ 
V 

SoVsotie / 

/ 
Rude de gradul I · 1) ale I 

/ titularului I 
....... 

I V 
Socetăţi comerciale I 

I V Persoană fizică autorizată/ 

Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete 

/ V 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 

civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat / Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii ·2> 

•1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă 
•2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor 
comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună 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 declaraţie constituie act public şi răspund , potrivit legii penale, pentru inexactitatea 
sau caracterul incomplet al datelor menţionate . 

Data completării: 

.2 4 . ,,u . '2.0-19 

2 

Serinătur~ 



I SPITALUL OE PSIHIATRIE TITAN\ 
•or Constantin Gorgos 

N ~6 llQ Data WL 
Registratura unitât11 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, VELEA MA RIANA-VIORICA , având funcţia 
.\IEJIBRl ' TITG'LAR COXS/Ul DE 

de ADJ!I\ISTR..JŢ/E cf l-lC'GJ!B nr60:! :!019 la SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN„ DR.CONSTANTIN CORCOS " , 

C \"P , domiciliul BUCUREŞTI. SECTOR 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii , declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1

> deţin următoarele: 

* I) Prin famil ie se înţelege soţu l/soţia ş i copiii aflaţ i în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N OTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţăr i . 

Adresa sau zona Categoria* .· Anul 
dobiadirii 

Jud. lLFOV. Loc. Buftea (3) 2016 

Jud.OLT. Loc.Corabia (3) 20 16 

Suprafaţa 

350 m2 

444 m" 

Cota- Modalele Tttnlanl1> parte dobândire 
Contract de 

Velea Mariana-
1/2 

vânzare-cumpărare 
Viorica - ½ 
Velea Florin - ½ 

Contract de 
Velea Mariana-

1/2 
vânzare-cumpărare 

Viorica - \Io 

Velea Florin - ½ 

* Categoriile indicate sunt: ( I) agricol; (2) fo restier; (3) intravilan; (4) luciu de apă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravi lane, dacă se află în circuitul civi l. 

*2) La "Titular" se menţ ionează, în cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul, soţu l/so ţi a, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N OT Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
Suprafaţa 

Cota- Modulde Titularul2> dobiadirii nane .: cloblndire 
Contract de Velea Mariana• 

Jud. OLT , Loc.Corabia (2) 20 16 450 m" 1/2 vânzare• Viori ca - ½ 
cumpărare Velea Flo rin - ½ 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietari lor. 

II. Bunuri mobile 



1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării , potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autorurism Renault I 2004 Contract de vânzare-cumpărare 

Autoturism Dacia - Logan I 2019 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 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

OTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarări i. 

I Descriere samari I All■l dobândirii I Valoarea estlmati I 
~ 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura buaulai Data 
înstriinirii 

IV. Active financiare 

Persoana cltre care s-a 
înstrlinat 

Fonna 
tnstrliairii Valoarea 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii fi nanciare din străinătate . 

Instituţia care adminiitread 
i adresa acesteia Tipul* Valuta Sold/valoare la zi 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

2 



Se vor dec lara inc lusiv investi ţ iile şi participări l e în străinătate. 

Emitent titlu/societatea ÎD care persoana este 
a ionar sau asociat/beneficiar de im rumut Tipul* Număr de titluri/ 

Valoarea totali la zi 

*Categoriile indicate sunt: ( I ) hârtii de valoare de/inule (rit/uri de stat. certificate. obligaţiuni): ( 2) 
ac(iuni sau părfi sociale in societăţi comerciale: ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

OTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în stră inătate. 

.. -
Creditor Contractat tn anul Scadent la ,. Valoare 

Idea Bank 20 19 2024 30000 lei 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 

I. I. Titu lar 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Serviciul prestat/Obiectul 
enerator de venit 

*Se exceptea::ă de la declarare cadourile şi trataţiile u::uale primite din partea rudelor de gradul I şi al 1 !-!ea 

3 



VI I. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de fam ilie, realizate în ultimul an fisca l încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ş i completările ulterioare) 

OTĂ : 
Se vor declara inclus iv venituri le provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa 2enerator de venit încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 . Titular 

TC ROM GLASS SRL, Bucureşti , Venituri salariale/ Contract 
6000 lei sector 4 indi vidual de muncă 

ALFAMAR GRUP SRL, Bucureşti , Venituri salariale/ Contract 
1497 lei Velea Mariana-Viorica sector S individual de muncă 

ADMI ISTRA ŢIA SPITALELOR Ş I 
Venituri salariale/ Contract SERVICIILOR MEDICALE 

individual de muncă 
46411 lei 

BUCURESTI 

I .2. Soţ/soţie 

Velea Florin ALFAMAR GRUP IMOBILI ARE Venituri salariale/ Contract 
232 lei SRL, Bucureşti, sector S individual de muncă 

1.3 . Copii ------- ------------- ----------2. Venituri din activităţi independente . 

2. 1. Titular ----- --------------- ----------2.2. Sot}soţie ------- --------------- ----------3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

Velea Mariana-Viorica Apartament. Bucureşti sector S Contract închiriere 2 115 lei 

3.2. Soţ/soţie 

Velea Florin Apartament, Bucureşti sector S Contract închiriere 2 11 5 lei 

4. Venituri din investiţii 
.. 

4.1. Titu lar ----- --------------- ----------4.2. Soţ/soţie ----- --------------- ----------5. Venituri din pensii 

5.1. Titular ----- ---------------- ----------5.2. Soţ/soţie ---------- ----------6. Venituri din activităţi agricole 

6. I . Titular ----- ---------4 



---- --------6.2. Soţ/soţie --- ---------- --------------Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa 2enerator de venit Încasat 

7. Venituri din premii şi din j ocuri de noroc 

7. 1. Titu lar --------------- --------7.2. Soţ/soţi e ---- -------------- ----------7.3. Copi i --- ------------- ----------8. Venituri din alte surse 

8. 1. T itular 

----------------
-------------8.2. Soţ/soţie ---- ------------- --------------8.3 . Copi i 

Velea Teodor Mihai Agenţia pentru prestaţi i sociale 
Alocaţi e copil 1008 lei Bucureşt i 

Velea Maria C lara Agenţia pentru prestaţii sociale 
Alocaţie copil 1008 lei Bucureşti 

Prezenta declara ţ ie constituie act public şi răspund pot r ivit legii penale pentru inexactitatea sau 
ca racterul incomplet a l datelo r menţionate. 

Data completării Semnătura 

25.11.2019 
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1 SPITALUL OE PSIHIATRIE TITAN; 
·or Constantin Gorgos 1 

Nr ~ ?,DCj Data fG -I/ 2c, ( '7'. I 
Registratura unităt11 

DECLARAŢIE DE INTERESlt---....:.:.::!:.=.::.:.:.;.:::..:;.----

S ullsemn111u l/Subscmna1a. VELEA /\IIARIANA-VIORIC/1 , avâ nd funqia 

\ll,.\ IBRl 11/l UR t\ CO\S!Ul DE SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN .. DR. CONSTANT/.\ 
de .W \lf.\/STR. t(IF: cf/lCCi.\ /Bnr.60l:!()/ 9 la CORCOS " 

C '\P , domiciliul BUCUREŞTI. SECTOR 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul pena l privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membro în asociatii, fundatii sau alte ore:anizatii netrnveroamentale: 

Unitatea 
r. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Cal itatea deţinută sociale sau părţi lor sociale 

de acţiuni ş i/sau a acţiunilor 
I. I. ALFAMAR GRUP IMOBILIARE SRL ASOCIAT 20 200 LEI 

2. Calitatea de membro în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orpni7.atii neeuveroamentale: .· 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. .. . 

1 3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale'si!sau sindicale 
3.1. ..... 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribâite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul oartidelor ooliti~ fanctia detinuti si denumirea oartidulai oolitic -
4.1. ..... 

5. Contract~ inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridici, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

Instituţia Procroura(:rin 
Data Valoorea 

5.1 Beneficiarul de contra::t numele, contra::tantă: carea fost Tiµ.11 
încheierii 

Durata 
totală a premnnele'denumirea ~ a1resa denumirea şi încredinţat contra::tului 

controctului 
contra::tului 

contra:tului a1resa controctul 
Trtular ............... 

/ 1/ / / 1/ / 
1 



I Soţ/soţie .............. . 

Rude de g1mul I 1 
> ale titularului 

Societăţi comerciale/ Pernmă fizică 
autoMJtă/ Asociaţii fami liale/ Cabirete 
individuale, cabinete ~ iate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspurxiere limitată care 
~ profesia de avocar/ Q-ganizaţii 
ne!lliVetTlameltale' F .. Asoc. ·j2l 

1
> Prin rude de gradul ! se înţe lege părinţ i pe lin ie ascendentă şi copii pe lin ie descendentă. 

2
> Se vor dec lara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută , titularul , 

soţul/soţia şi rude le de gradu l I obţ in contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. u se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţu l/soţia ş i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii , indiferent de modul de dobândire a acţiuni l or. 

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

Data completării Semnătura 

25.11.2019 
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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 
DECLARA ŢIE DE A VERE :. ,, .;ta • r :;, ,rgos 

~- ~h~Z d' 23j/ .Zd.1_ 
~ Registratura unitatrr J 

GHI EA D. AURORA EUGE~IA 
Subsemnata, , având funcţia 

membru in consiliul de administratie 
de 

CNP , domiciliul 

pi tal de Psihiatrie „ Ctin Gorgos" 

Bucuresti, sector 2 

cunoscând prevede rile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia'> deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 

L Terenuri 
OTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Anul Adresa S'au zona Categoria* dobândirii 

Judetul Calarasi 
, 
.) 2011 

Cota- Modul de 
Suprafaţa parte dobândire Titularul'' 

370mp 1/2 
Ghinea Petre si 

v-c 
Ghinea Aurora 

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

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

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

.. 
Anul Cota- ModuJde Adresa sau zona Categoria* dobândirii Suprafaţa _ parte dobândire 

TitularuJ2) 

Judetul Calarasi 
2 201 I l00mp l/2 Ghinea Petre si 

v-c 
Ghinea Aurora 

Bucuresti , sector 2 
I 1998 60 mp 1/2 

Ghinea Petre si 
v-c 

Ghinea Aurora 
* Categorii le indicate sunt: ( l ) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: ( 4) spaţii comerciale/de 

producţie. 

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

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucifi An.ul de fabricaţie. Modul de dobândire 

1 

·1 

1 



I :~ ~ ! ~" t t ! r ! ~ !~1 I \ ,f >I j7 ! I l lll l I I ' ~ 

autoturi ·m Opcl :\ stra I 2015 \ -L' 

mutocickta 1 londa I \ .:: 

2. Bunuri s ub formă de metale preţioase, bi,jutcrii, obiecte de a rtă ş i de cult, colecţ ii de a rtă ş i 

numismatică , obiecte care fac parte din patrim oniul cultural n a ţiona l sau univc r~a l, a căror valoarr 
însum a tă depăşe5te 5.000 de euro 

OT Ă : 
. e ,-or men\iona toate bunurile albte în proprietate. indileren1 dacă ck 'ic atLi sau nu pe tc:ritoriu l 

Romaniei la momentu l declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

- 1\'11 este cecul 

III. Bunuri mobile, a căror mioare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imohile în ~trăinat e în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstriinat 
- Nu est.! ca::ul 

Data 
Înstrăinării 

IV. Active financiare 

Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 
Înstrăinării 

Valoarea 

1. Conturi ş i depozite bancare, fond uri de inves ti ţii, forme cchirnlente <l e economisire ş i in vestire, 
inclus iv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N OTĂ : 
Se vor declara inclusiv ce le atlate în bănci sau institu\ii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează 
i adresa acesteia 

- Nu este ca:ul 

Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

*CateRoriile indicote sunt: ( J ) cont rnrent sau echiralente (i11cl11si1• card): ( 2 ) depo::it hanrnr su11 
echimlente; ( 3) fonduri de investi/ii sau echirnlellle, inclusiv funduri private de pensii sau alte sisteme cu 
arnmulare (se ,•or declara cele aferente an11l11i fiscal anterior). 

2. Plasamente, invc · tiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă va loarea de piaţă însumată a 
tuturor ace tora depăşeşte 5.000 de euro 

N OT Ă: 
Se vor declara inel usi v investi ţi ile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac ionar sau asociat/beneficiar de îm rumut 

- Nu este ca:11/ 

Tipul* 
Număr de titluri/ Valoarea totală la zi 

*Categoriile indicate w1t: ( J) hârtii de mluure de(in111e (rirl11ri de srat. certificate. ohli,f!.a(i1111i): ( :! J 

ac:( i1111i sc111 pcirţi sociale în socieliî(i comerciale: ( 3) Împrumulllri acordute în nume penonal. 

2 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echiva lentul a 5.000 de euro 
pe an : 

.................. . . .... - Nu e'ife cazul 
NO T Ă: 
Se vor declara inclusiv cele afl ate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeş te 5.000 de euro 

·oTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străi nătate. 

~ 

Creditor Contractat m anul Scadent la Valoare . 
Raiffaisen bank 20 16 2020 20000 lei 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, d in 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţi i , decontă ri de cheltuieli, a ltele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a reali7.at venitul 
Suna venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa 2:enerator de venit Încasat 

1.1. Titular u este cazul 
7 

./ 

1.2. Soţ/soţie u este cazul // 
/ 

/ 
J/ 

1.3. Copii Nu este cazul / 
\.._ 

-
- Nu este cazul 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-
lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

' "' Venitul anual 

~ 

> . Cine a realizat venitul Suna venitului: Serviciul prestat/Obiectul 
încasat in anul "" numele, adresa generator de venit . ··-.! . . 2018 

1. Venituri din salarii 

1.1. T itular-
Membru C.A.-Spital Clinic 
de Ortopedic FOISOR, 

3 



Snitalul Clinic de Chirurl!ic -
OM!-. C.J---:.TT Sf Stelian 

/\.S.S.M.B. Salariu 79030 lei 

2. Venituri din activifă( i independente 

2. I. fitular Nu este cazul . ---- """ 2.:. Sot/sotic Nu este cazul 
\ 
\ 
i 
I 

3. Venituri din cedareafo/osin(ei bunurilor I 
3 .1. Titular u este cazul I 

I,' 
/ 

3.2. So1/so ţic Nu este cazul / 
, 

4. Venituri din investifii / 
4.1. Titular Nu este cazul / 

/ 
4.2. Soţ/soţie Nu este cazul / 

( 
5. Venituri din pensii ~ 
5.1. Titular 

---------- -------~ 
5.2. Soţ Ghinea Petre 35368 lei 

6. Venituri din activităţi agricole 

6. I. Titular u este cazul 

6.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nunie, adresa stenerator de venit _încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular Nu este cazul - -
) 

7.2 . Soţ/soţie Nu este cazul 

7.3. Copii Nu este cazul 
, 

8. Venituri din alte surse 
/ 

_/ 
, 

8.1. Titular Nu este cazul / 

( 
8.2 . Soţ/soţie Nu este cnz1!1 '--... 

4 



18.3. Copii :'-lu este cazul 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sa u 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
28.11.2019 
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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 
,, ✓ J1 ~i3nt1r, ':":orgos 

1, 4-b ~,3- L ,ata 2 , ( • (filj_ 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 
Registratura umtălJ 1 

S u bsem nata , G HI NEA Al RORA EUGEN IA . a , ·â nd fu ncţia 
ele Mem hru C.A. la ' p ita lul <.le Ps ihiatrie„ C' tin C or~o:,;" 

CNP , dom iciliul _ Bucuresti, sector 2_ 

cunoscând prevederile a r t. 292 din Codul pena l privind falsul în declaraţi i . tl cdar pe propria răspundere : 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic! precum si membru În asociatii. fundatii sau alte or2anizatii net?uvernamentale: 

I 
~r. de părţi 

I 
Valoarea totală a 

Unitatea I 
- denumiri:!a şi adresa -

Calitatea deţinută octale sau păr\t lor ~oc,alc 
de actiuni ş i /sau a aqiunilor -

1.1 . ..... Nu este Cazul 
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii ne2.uvemamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţi nută Valoarea bt>ndiei i lor 

- denumirea ş i adresa - ·-
2. 1 . .. . .. Nu este cazul 
3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale 

., -

3. I ..... . Nu este cazul 
4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute în cadrul partidelor oolitice, functia deţinută si denumirea partidului politic 
4. 1 .. ... . Nu este cazul 
5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maioritar/minoritar: 

lnstitu\ia Piu.u.lwa pir 1 I Data Valoorea 
5.1 Beneficiarul decontr~t: m.Dllelc. contra:mntă: carea fost I liPJI încheierii 

Durala 
totală a 

prenumele/denumirea şi ~ resa denumirea şi incredinţat contla:tului 
contractului 

conu~ului 
<..'Ontraaului 

oore5cl conua.11.11 I 

-
lin.tlar . ..... ..... ... .Nu este cazul I I 

I 
r---

I 

) I 

So;~e .. . . . . . . .. . .... u t::,1.t: UiLUI 

I 

Rude de gradul I I l ale titularului I 

I .. ..... . .... ueste cazul -- --- I 



I Socieraţi comen:,iale/ Pet"'l'ellă fizid\ 

I 

aut:orizat:ăl k.ociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete acn:iate. su:ietă\i 
civile profesionale sau ~ielăţi civile l\u este cazul 
profesionale cu răspundere limitară care 
desfaşooră profesia de avocat/ Organizaţii 

entale/ Fundaţii/ Moc. -~J 

1 - - - - --, 

' 

J 
il Prin rude de gradul I se înţe lege părinţi pe lin ie ascendentă şi copi i pe linie descendentă. 
2l Se vor declara numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. pri n calitatea de\inută. titularul, 

soţu l /sotia ş i rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. "l u se declară contractele 
soc i etăţi lor comerciale pe acţiun i la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradu l [ deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţ ii , indiferent de modul de dobândire a acti un ilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public ş1 răspund potrivit legii penale pe ntru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării S~m n ::'l tur•> 

.. 28.11.2019 .... 

2 



I 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

_(f .!i~ ')ata 2":l r r 2o r 9 t 'fir Constantin Gorgos·· 

Rag1scratura unitat11 j 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/&.Jbsemnata NEGRU MARIAN, cu ocazia încetării calităţii de 

Membru Titular în cadrul Consiliu lui de Administraţie la Spitalul de Psihiatrie Titan 

"Dr. Constantin Gorgos", urmare HCGMB nr. 602/2019, CNP 

domiciliul Bucureşti , Sector 3, cunoscând prevederi le art 326 

din Codul penal privind falsul în declaraţii , declar pe propria răspundere că împreună cu 

familia*1l deţin următoarele : 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 
ADRESA SAU ZONA CATEGORIA*) ANUL SUPRAFAŢA COTA MODUL DE TITULARUL *2) 

DOBÂNDIRII PARTE 00.BÂNDIRE 

~ 

---
~ 

---------------

------
L----

-------- -------
I 

i 
Categoriile indicate sunt. (1) agricol, (2) forestier; (3) intravilan, (4) luciu apă, (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil 
2.Clădiri 

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte fări 
ADRESA SAU ZONA CATEGORIA*) ANUL SUPRAFAŢA COTA MODUL DE TITULARUL *2) 

DOBÂNDIRJI PARTE DOBÂNDIRE 

1 2017 72 1/2 Credit Negru 
Sector 3 ipotecar Iuliana 

1----
L---

..,__ 

L--- I 

----~ -. 
Categoriile indicate sunt.· (1) apartament; (2) casă de locuit. (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale I 

de producţie 
*1) Prin familie se înţelege sofullsoţia şi copii aflaţi în întreJinerea acestora. 
'2J La "titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sofia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari/or. 

1/2 

_I 



11. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace 
de transport care sunt supuse înmatriculării , potrivit legii 

NA TURA MARCA NR. BUC ŢI ANUL DE MODUL DE 
DOBÂNDIRE FABRICA IE 

Autoturism Dacia Lo an 1 2007 Contract c-v 

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 însumată depăşeşte 5.000 Euro 
Nota: se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se a flă sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării 

DESCRIERE SUMARA ANUL 
DOBÂNDIRII 

VALOARE ESTIMATA 

--------~ 

------
~ 

---------
------- I 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO 
FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

NA TURA BUNULUI DATA PERSOANA CATRE FORMA VALOAREA 
ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII CARE S-A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRII -----~ ---L---

I 

IV. ACTIVE FINANCIARE 



1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii , forme echivalente de economisire şi 
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 Euro 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din străină tate 

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREA ŞI TIPUL*) VALUTA DESCHIS N SOLD / VALOARE 
ADRESA ACESTEIA ANUL LA ZI 

*l Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau 
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 

2. Plasamente, i nvestiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă 
însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 
Nota.· se vor declara inclusiv investifiile şi participările in străinătate 

EMITENT TITLU/ SOCIETATEA IN CARE TIPUL*) NUMARDE VALOARE TOTALA 
PERSOANA ESTE ACŢIONAR SAU ASOCIAT/ TITLURI / COTA LAZI 

BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT DE 
PARTICIPARE 

--------
--------

i.---

------1 

--------
I 

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni 
sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate in nume personal 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul 
a 5.000 Euro pe an: 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 



V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în benefic iul unui terţ, bunuri ach iziţionate în s istem 
leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 Euro 
Nota.· se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate 

CREDITOR CONTRACTAT SCADENT LA VALOARE 
ÎN ANUL ·- -

GARANTIBANK 2017 2038 400.000 LEI 
IDEA BANK 2018 2023 68.000 LEI 
BRD- GSG 2018 2023 20.000 LEI 

-

-

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii , societăţi comerciale, 
regii autonome, compan i i/societăţi naţionale sau instituţii publ ice româneşti sau 
străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli , altele decat cele 
ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro· 

CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: SERVICIUL PRESTAT / VENIT ANUAL 
VENITUL NUME, ADRESĂ OBIECTUL ÎNCASAT 

GENERA TOR DE 
VENIT 

1.1. Titular ~ 

.... ~~ 
1.2. Sat/soţie ~ 
.... ~ 
1.3. Copii ~ 

~ ... . . 
Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al li

/ea. 

VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în 
ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal , cu 
modificările şi completările ulterioare) 



Nota. se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

i CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI : NUME, SERVICIUL PRESTAT I VENIT ANUAL INCASA T I 

VENITUL ADRESĂ OBIECTUL GENERA TOR I 
DEVENIT 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

.. .. - - ! 

1.2. Sot/sotie ·-
I 

S.C.U B., SALARIU 92.206 LEI 
Neciru Iuliana I I 

I 
I 

1.3. Copii I 

.... 
2. Venituri din activitA i indeoendente 
1.1. Titular 

.... 

1.2. Sot/sotie 
Centru l Medical Unirea, SALAKIU I 11 .000 LEI 

Neciru Iuliana Bucuresti I 
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

1.1. Titular ---------.... 

1.2. Sotfsotie, etc. ------
.... ----- I 

4. Venituri din investi1 ii 

1.1. Titular ---- I ----·-.... 

1.2. SotJsotie --i---

.... 
5. Venituri din pensii 

1.1. Titular 
CSP- MAI. Pensie de Serviciu I 67 .656 LEI 

Negru Marian I 
I 

1.2. Sotlsotie 

.... 
6. Venituri din activitA i aaricole 

1.1. Titular ---------L---
.... 

1.2. Sotfsoţie -----~ .... -----7. Venituri din premii i1i locuri de noroc 
1.1. Titular -----.... I ---1.2. SoVsotie ---i 
.... --- I 

1.3. Copii -----.... 



, 8. Venituri din alte surse 

1.1. Titular I 
I ' 

. ... -----
I 

--- -l 1.2. Sottsoţie 

.... I 
1.3. Copii -- - -- -

DGASPC - Agen ţia ALOCAŢIE 1 008 LEI ==1 
1 copi l pentru Prestatii Sociale -

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

Data completării: 
22.11.2019 

Semnătura : 

I 
I 



SPITALffL DE PSIHIATRIE TITAN ] 
::)r ~onstantin Gorgos 

Nr CI/ C, ft]- ata 2tJL.2c(9 I 
Registratura unităt11 I 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata NEGRU MARIAN, cu ocazia încetă ri i cal i tăţi i de Membru Titular 
în cadru l Consiliului de Administraţ ie la Spitalul de Psih iatrie Titan ··or. Constantin Gorgos", urmare 
HCGMB nr. 602/2019, CNP domiciliul Bucureşti, Str. 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţi i , declar pe propria 
răspundere : 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companiilsocietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea Calitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

Denumire şi Adresă Deţinută 
sociale sau de părţilor sociale 

acţiu ni şi/sau a actiunilor 
1.1 .. 

-------
------

----------------
---------------

------
:---

------------------
--

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor 
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fundatillor ori ale altor omanlzatli neguvernamentale 

Unitatea Calitatea 
Valoarea beneficii lor Denumire şi Adresă Detinută 

2.1 ... -----

I 

-
~ -- ------ I ----

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

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute 
in cadrul partidelor oolitice. funcţia detJnulă .şi denumirea partidului politic 
4.1 ... 



5. Contracte, inclusiv cele de as istenţă juridică, consultanţă juridică , consu ltanţă şi civile, obţinute ori aflate în , 
derulare în timpul exercitări i funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de fa bugetul de stat, I 
local şi din fonduri externe ori înch eiate cu societăţi comerciale cu capita l de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar - --

I 5.1 Beneficiarul de contract: - Instituţia Procedura - Tipu l , Data I Durata Valoarea 
I 

numele.prenumele/denumirea contractantă : 
1 

prin care a contractului încheierii contractului totală a 
şi adresa denumirea şi I fost contractului I contractulu i 

adresa î ncredinţat 
I contractul 

--l . 
Titularul 

I r--1 I I -
... I I 

I 
I ~ I 

S0Vsot1e - ---- /i .. ... I l 
I / 
I 

--
V Rude de gradul I ' 1) ale 

titularului I / 
... .. / 
Socetăţi comerciale I V 
Persoană fizică autorizată/ 

/ / Asociaţii famil iale/ Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesiona le sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat / Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii "2) 

•
1l Prin rude de gradul I se înJelege părinfi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă 

"2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, pn·n calitatea deJinută, titularul, 
soJul/sofia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele soc,etă[ilor 
comerciale pe ac[iuni la care declarantul împreună cu sotullsotia şi rudele de gradul I detin mai pu!in de 5 % din 
capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor 

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

Data completării : 

22.11.2019 

2 

Semnătura : 

I 

I 


