
DECLAMAŢIE DE AVERE

Subsemnata POP V. LUCICA, având funcţia de ASISTENT M EDICAL SEF 
COM PARTIM ENTUL PRIMIRE URGENTE la SPITALUL CLIN IC DE PED IA TRIE SIBIU» Q flP 

, domiciliul in Sibiu» , Jud. Sibiu» cunoscând prevederile a rt. 292 din Codul
penal privind falsul în  declaraţii» declar pe proprie răspundere că deţin următoarele:

L Bonuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau anta Categoria* Anul
dobândirii . Suprafaţa Cota-

pSSUTuB
M odul de
dobândire • Titularul1»

- - - " 1 - - -

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

*2) La "Titular™ se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuî/sofia, copilul), 
iar în cazul bunurilor In eoproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
M odul de
dobândire Titularul2»

Sibiu,
Sibiu 2 2006 200 mp 1/2 Moştenire Pop Lueiea VA 

Heagu Dorm Vi
* Categoriile indicate su n t (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 eoproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

DL Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme» tractoare» maşini agricole» şalupe, iahturi şi alte  mijloace de tran sp o rt 

care sunt supuse înm atriculării» jMrtrivit legii

N atura Marca Mr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

Autoturism Renault 1 2009 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
însum ată depăşeşte 5.000 de emro
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N O T Ă :  Se vor menţiona toate bunurile aflate iii proprietate, indiferent dacă ele se a fli sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării.

.Descriere sumară . Anul dobândirii Valoarea estimată -

- - -

IU . Bonuri «©Mie, a căro r valoare depăşeşte 3.000 de caro fiecare, şi bunuri im obile nastrăinate în  
ultim ele 12 Ioni

M ature bunului . 
înstrăinat

Data
în stră in ă rii

Persoana către cam  s-a 
în stră in at

Forma .
în stră in ării Valoarea

- - - - -

IV . Active financiare

1. C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.000 de euro

N O T Ă : Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din strâinătate.
Instituţia care administrează

. şi adresa acesteia ■■•Ţipai*- : Valuta Deschis iii anal Sold/valoare la zi

- - - 1 -

^Categoriile indicate sunt: (I )  cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (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 anuluifiscal anterior).

2. Plasam ente, in v estiţi directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :  Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titin/socielatea «a care persoana este . 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Mamar de titluri/

c o tr  de., participare . Valoarea, to ta li la  zi

- - - -
^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale m societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate m mane personal

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

N O T Ă :  Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţi 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
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NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor . .' • ' . C ontractat Iii am il Scadenţi*.'.'.' . Valoare
CEC BANK 29.04.2016 19.04-2021 50.000 lei

VL Cadouri, servicii sa« avantaje primite gratuit sau subvenţionate fa ţă  de valoarea de piaţă, din
partea  «nor persoane, organizaţii, societăţi com erciale, re g i autonome, com jM iiii/seaetlfl naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv bnrse, credite, garanţii, decontări de d e f a l c i ,  altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a  realizat venitul : Sursa venitului:. 
. numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI
generator de ven it

Y enifalaniial.
încasat

1.1. Titular

- - - -

1.2. Soţ/soţie

- - - -

1.3. Copii

- - - -

exceptează de la  declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite dm partea rudelor de gradul I  ş i a i ll-ka.

¥11. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate In ultimul an fiscal încheiat 
(potriv it a rt. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările şi com pletările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

O ne a realizat venitul
........

Sursa venitului: 
numele, adresa

Servieta! prestat/Obiectnl
generator de venit

Vemitnl anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Pop Lucica
Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 
2-4

Asistent sef 
Compartimentul Primire 

Urgente
90079

12 .  Soţ/soţie

- - -

Cine a realizat venitul . Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectnl 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.3. Copii
3



- -
2. Venituri- din aciiwităţi independente

2.1. Titular
- - - -

2.2. Soţ/soţie
- - - -

3. Venituri din cedarea fdlosirgei bunurilor

3.1. Titular
- - - -

3.2. Soţ/soţie
- - - -

\4. Venituri din investiţii

4.1. Titular
- - - -

4.2. Soţ/soţie
- -

5. Vemturi din pensii

5.1. Titular
1 - - -
5.2. Soţ/soţie

- - - -
\6. Vemturi din actîrităfi agricole

,6.1. Titular
- - - -

6.2. Soţ/soţie
- - - -

7. Vemturi din prem ii ş i din jocuri de noroc

¡7.1. Titular
- - - -

7.2. Soţ/soţie
- - - -

7.3. Copii
- - - -

Cine a  realizat venitul • Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obtectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

8. Venituri din alte surse
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|S.l. Titular n
Pop Ludea

Ordinal Asistenţilor Medicali 
Generalisti, Moaşelor si 
Asistenţilor Medicali din 

Romanşa - Filiala Sibiu — Sibiu, 
str. Ilege! nr. 13

Vicepreşedinte 
OAMGMÂMR +frararator 

(curaturi)
30854 Sei

8 2 .  Soţ/sotie
- - -

¡8.3. Copii1 - - -

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

Data completării Semnătura

11.06.2019



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

5.1 B a rra a ^ d eco ifi^ m H id e; 
pœnumdydannÉeapadkesa

omfedMiâc
d sm a ra a i

adtesa

ftæ airaprih
eaeafcst
m a& É st
OTteM

l i p i
cOTttacttiui

m a
Edhffirâ

CTSfadlM

Dssaia
OTtoSiÈB

Vafoaea
talaSa

œnfraûuàri

Tfeifer.................

- - - - - -

Sctâotie................
- - - - - -

KsadfedegaM iăkîtiiiaruîui
- - - - - -

Soœ tiii aHœcÊis/RasDalâlizieâ 
autorizdgf Asoriatn ikriîleki Cabinele 
hdK:d$ye. oèsieseasodac. sodeSăţi 
dviepofeâi$Æ saïS3dd®  driife 
jmfesarfecuE^M mfaeliEîă^ăaEe 
desÊçoaraprafesiacfcavixac Q gpizata 
negutanamanOta Fundaşi Asoriaâf

- - - - - -

1) Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2,) Se vor declara nomele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi radele de gradul I obţin contracte, aşa cran sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Sa care declarantul Împreună cu soţul/soţia şi radele 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 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Data completării 

11.06.2019

Semnătura

/
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