DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata,
de Preşedinte CA

Raulea Marcela Maria
la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

CNP

, domiciliul

, având funcţia
,

Sibiu, str.
*

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia" deţin următoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Cartisoara

3

2000

1100 mp

1/2

Cumpărare

Bogatu Roman

1

2012

650 mp

1/2

Moştenire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adresa sau zona

Titularul"
Vi sot Raulea
Nicolae
Vi sot Raulea
Nicolae

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

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

Adresa sau zona
Sibiu
—

-

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul"
Vi sot Raulea
Nicolae

1

1990

80 mp

Vt

Cumpărare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Categoriile indicate sunt: (1) 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/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Marca

Autoturism

LEXUS

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
1

Modul de dobândire

2006

cumpărare

-

-

2.
Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

111.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/vaioare la zi

BCR Banca pt Locuinţe Sibiu

2

RON

2011

61.000,00

ING Bank Sibiu

1

RON

2005

28.000,00

BANC POST Sibiu

1

RON

2015

10.000,00

BRD -GSG Sibiu

2

RON

2008

22.000,00

BRD-GSG Sibiu

2

EUR

2009

30.000,00

BT SECURITIES Cluj Napoca

3

RON

2012

60.000,00

Banca Transilvania

2

RON

2015

11.800,00

NN ASIG. VIATA si PENSII

3

RON

2007

30.000,00

*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 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
-

-

-

-

-

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

alegoriile indicate sunt: ( if nanii ae valoare deţinute (titluri ae stat, certificate, oougaţiunij; (A)
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 de euro

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate,
v . M a io rii

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 străinătate.

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

vi. cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau suDvenţionate ţaţa ae valoarea ae piaţa, am
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii pumice romaneşti sau străine, inclusiv nurse, creoite, garanţii, aecontari ae cneituieii, altele aecat
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

1.1. Titular

-

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.2. Soţ/soţie

-

1.3. Copii

-

rrv n nr\t n nrr n r in I n r l n n l n v n r n n n r l n n v i l o

c i t r n f n t iiln

ir r u n ln

n r im itn

r liv t n n v t n n m r l n J n v r in r r r n r l- n l f c i n i

1 1-Jnn

v i i . v e n itu ri aie u e c ia ra n iu iu i şi a ie m e m u ru u r sai ue lain n te, realizate in u iu m u i an m c a i m cneiai

(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.

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator dc venit

Venitul anual
încasat

Furnizare serv. medicale

88747,00

1. Venituri din salarii
-

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

-

1.3. Copii

-

-

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

CMI Dr. Raulea Marcela Maria

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor
3.1. Titular

-

3.2. Soţ/soţie

-

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

-

4.2. Soţ/soţie

-

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ Raulea Nicolae

CASA DE PENSII SR1

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

-

53.400,

-

6.2. Soţ/soţie

-

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Membru CA

180,00

Consilier j udetean

3232,00

-

7.1. Titular

-

7.2. Soţ/soţie

-

7.3. Copii

-

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

CA Spit. Pneumoftiziologie
Sibiu
C.J. Sibiu
-

8.2. Soţ/soţie

-

-

8.3. Copii

r reze m a u e c ia ra ţie co n stitu ie act p u u u c ţi ra s p u n u p o triv it legii p en ate p e n tru in e x actitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatui/Subsemnata,
de Preşedinte CA

, având funcţia
,

R A liLE A M ARCELA M ARIA

Ia Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

CNP

, domiciliul

Sibiu,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 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 membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1...... -

-

-

-

-

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
Unitatea
- denumirea şi adresa 2.1 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
2.2. Centrul Junii Sibiului

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

Preşedinte CA
Membru CA

180,00

-

-

-

-

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. Colegiul Medicilor din Romania - Filiala Sibiu

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_________________
4,1 Membru al BPJ Sibiu al PNL________________________________________________________________________
4.2. Copreşedinte Organizaţia Judeţeană de Femei Sibiu a PNL______________________________________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar:________
5.1 Beneficiau! de contract nanele.

Instituţia

Proceduraprin
i

Tipul

Data

Durata

V aloarea

contractantă:
denumirea şi
adresa

prcnumetedernjmirea şi adresa

care a lost
încredinţat
contractul

contractului

încheierii
contractului

contractului

totalăa
contractului

Soţ SC MAGIC EYES Sri, Str. G.
Garibaldi, nr. 17, Sibiu

SC INVESTIGAŢII RAPIDE Sri, Str.
G. Garibaldi, nr. 17, Sibiu

PrimAx. Sever
ScGenSadu
AgReg Mediu

Concurs oferte
Concurs oferte
Concurs oferte

Prestsercic 01.042017
PrestServic 01.042017
Prestservie 01.012017

31.122017
31.122017
31.122017

SNGN Romgaz,
Suc. Mediaş

Concurs oferte

Servicii de
investigare

30.062017

01.072016

i l l

Titular.................

73.000,OtVan

Rude de gradul I^ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
aiflorizatâ' Asociaţii familial Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfaşoaăprofesiade avocat/ Qrpnizaţii
reguvonanentale/ Fimdaţu/ Asociaţii2*

-

11 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 punctul 5.

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

Data completării

Semnătura

DECLARAŢIE REFERITOARE LA INCOMPATIBILITĂŢI

Subsemnata Raulea Marcela Maria.
Domiciliată în Sibiu.

Adresa profesională, Str. Gladiolelor, nr.13, bloc 1,
apt. 31, Sibiu,
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile
de incompatibilitate de mai jos:
1. Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată.
2.

in u

e x e rc it m c iu a c tiv ita te sa u îu n c p c u e in c n iu iu m s iiu c iu rn e u c c o n u u c c re a ie

unei alte unităţi spitaliceşti.
3. Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.
u au piezeuta ueciaiape cunoscanu uispozipnc an. z ? z uni
la infracţiunea de fals în declaraţii.

luuui

penai referitoare

ivia angajez sa ueciar nncuiat orice in o u n icaic apaiuia m îegaiuia cu ccie
menţionate mai sus.

Semnătura

Data

