
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnata Burchiu V. Eugenia, având funcţia de Director financiar contabil la Spitalul Municipal
Cimpina, CNP ************* , domiciliul ************, ******* **** *******, nr. ***, bl. ****, sc.
****, et. ****, apt. **** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

..................................... 
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

open   
I. Bunuri imobile

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

 

  
*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. 
*1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

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

2. Clădiri
  

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

 

768452

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul1)

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Cornu De Jos
-
Adresa:
*******

Intravilan 2007 260 m2 100 % Moştenire Burchiu
Eugenia

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul2)

Tara:
ROMANIA

Casă de
locuit 2007 122 m2 100 % Moştenire Burchiu

Eugenia
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*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) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.
  

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
 

  
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
  

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

României la momentul declarării.
 

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

ultimele 12 luni
 

  
IV. Active financiare

  
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 financiare din străinătate.

 

Judet:
Prahova
Localitate:
Cornu De Jos
-
Adresa:
*******

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

Autoturism Fiat TIPO 1 2016 Contract de
vânzare cumpărare

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata

- - -

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana catre
care s-a

înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

- - - - -

Instituţia care
administrează Tipul* Valuta Deschis în

anul Sold/valoare la zi
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*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.

 

 
*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 de euro
pe an:
 

 
NOTĂ: 
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 străinătate.

 

  
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*
 

şi adresa acesteia

- - - - -

Emitent
titlu/societatea în care

persoana este
acţionar sau

asociat/beneficiar de
împrumut

Tipul* Număr de titluri/
cota de participare Valoarea totală la zi

- - - -

Descriere Valoare Valuta

- - -

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

RAIFFEISEN BANK 2016 2022 1365.73 RON

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul
prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual
încasat
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-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.

 

1.1. Titular

- - - -

1.2. Soţ/soţie

- - - -

1.2. Copii

- - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/
Obiectul generator de

venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

BURCHIU EUGENIA
Spitalul Municipal
Cimpina, bdul Carol I
nr.117

financiar-contabilitate 68506 RON

1.2. Soţ/soţie

BURCHIU ION
Spitalul Municipal
Cimpina, bdul Carol I
nr.117

electrician 34786 RON

1.3. Copii

- - - -

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

- - - -

2.2. Soţ/soţie

- - - -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

- - - -

3.2. Soţ/soţie

- - - -

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

- - - -

4.2. Soţ/soţie
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

- - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

- - - -

5.2. Soţ/soţie

- - - -

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

- - - -

6.2. Soţ/soţie

- - - -

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

- - - -

7.2. Soţ/soţie

- - - -

7.3. Copii

- - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

- - - -

8.2. Soţ/soţie

- - - -

8.3. Copii

- - - -

Data completării Semnătura

13-05-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata Burchiu V. Eugenia, având funcţia de Director financiar contabil la Spitalul Municipal
Cimpina, CNP ************* , domiciliul ************, ******* **** *******, nr. ***, bl. ****, sc.
****, et. ****, apt. **** 

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

771530

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

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

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

-

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

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță 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 majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

Soţ/soţie
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 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 punctul 5. Nu se declară
contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

13-05-2022

2 / 2



Conslllul Loeql 0fr6p1na
$pitatul flfl unicipat C6m]ina

Ei"dut. 0arot I Nr. 11?
l'el,/Fax 0244 J34l}d

iilIryff-W#iw,

Subs
de

CNP

DECLARATIE DE AVERE

/2.ctt r'1, trt l 6€xttV , av0nd func{ia
,

,domiciliul Co,n' to?tyu - ,/'ll.l , ,)Q&tt0tt,td

cunoscfind prevederile *t.292 din Codul penal privind falsul in declara{ii, declar pe proprie rlspundere
cE impreun[ cu familial) delin urm6toarele:

* l) Prin familie se in{elege so{ul/so{ia gi copiii aflali in intre{inerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inslusiv cele aflate in alte 1[ri.

* Categoriile indisate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apA; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacE se afl[ in oircuitul civil.
*2) La "Titular" se menfioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so{ul/sofia, copilul),

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte 9i numele coproprietarilor.

2. ClIdiri

NOTA:
Se vor deelara inclusiv cele aflate in alte tdri.

la

Categoria*
Anul

dobindirii Suprafa{a
Cota-
narte

Motlul de
dnbflndire

,I)I rturarur

Yttt loQtru-hf kek v,l .4 lffiY fl6o mo ttcr^"/ 'n4f,llTtt
tAq rt Liltu

Eu tc xt,)4
v

Categoria*
Anul

dobindirii Suprafafa
Cota-
narte

Modul de
dobflndire .

,-.r r .2)
r ttutarut '

"(Yll C' &Nt - iUA Pll la AvJ I ,1.mY It) r^o ll@'1, filo|!(.tl,;:f t twL'!7!!n,u
,

'l t'



* categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casdt de locuit; (3) cas6 de vacan{[; (4) spa{ii comerciale/deproduc[ie.

,,,i?#;,Tl1Til:'T::ffi:i.?"d::1;*,?lJ;l'ilfl:T'::;,:ffi5#iJiietaru,ui (titu,aru,, soru,/soria, copi,u,),

II. Bunuri mobile

.u...1,'#il::H1X?;:o,tffiff rlf,Tffi' 
maeini agricore, qarupe, iahturi si arte mijroace de transport

lui1ilt&'lrvt
-futr Dlo I Apl6 J9,ru PIAilZ€

2' Bunurl rub formtr de metale-prefioase, bijuterii, obiecte de arti qi de cult, colecfii de artr gi
;l,lf#ffiti*-'"1ff;frH,*t*"" din patrimoriJ-.rrturar nafionri,u, universar, , .rirr. varoare

NOTA;

,u rnu*:;tffiffi bato bunurile aflate in proprietate, indiferen t dacdele se afl6 sau nu pe teritoriul Romaniei

IrI' Bunuri mobile' a crror valoare depigepte 3.000 de euro fiecare, gi bunuri imobile instr'inate inultimele 12luni

Natura Marca Nr. de bucifi Anul de fabricatie N-Iodul de dobindire



IV. Active financiare

1. Conturi qi depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacl valoarea insumati a tuturor acestora deplpegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in b[nci sau institufii financiare din strdindtate.

)

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente onuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investi(ii directe qi imprumuturi acordate, daci valoarea de pia{I insumatl a tuturor
acestora deptrgegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investifiile 9i participdrile in str6in6tate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certiJicate, obligaliuni); (2)
acliuni sau pdrli sociale in societd|i comerciale; (3) tmprumuturi acordate tn nume personal.

3

Institufia ca r9: sdininistreazi
si adresa acesteia

'TiPul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

Emiteqt,titlu/sodietatea in care persoa na este
actionar sau asociat/beneficiar de imnru mut Tipul* Num'ir de titluri/

cota de participare Valoarea total{ la zi

)

{"--



an:
3. Alte ective productrtoare de venituri nete, care insumate depiqesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan{ii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizi{ionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora deplgegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str[in[tate.

--:*_-..-".'.:v'
'r-6:1""'

YI. Crdouri, seruicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa{i de valoarea de piafI, din
partea unor percoanc, organizagii, societifi comerciale, regii autonome, companii/societifi nationale sau
institufii publico romAnegti sau striine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontiri de cheltuieli, altele decAt
cele ale rngrJrtorului, t clror valoare individuall deplgegte 500 de euro*

*Se excepteazd de la declarare cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si al |L-lea

4

Creditor Contractat in anul Scadent Ia Valoare

P rL'i;r;) r Fn/ th rl / Jol6 roJ2, ?o qa rs a,

Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/Obiectu I
senerator de venit

Venitul anual
, incasat

l.l. Titular

)
1.2. Sof/sofie

1.3. Copii



VII. VoEituri ole declarantului 9i ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an liscal incheiat
(potrivit 8rt 41 din Leger nn 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificirile qi completiirile ulterioare)

NOTA:
Se vor alosl*n &relusiv v€niturile provenite din str[indtate.

Sursa yenitului:
'.i nUmele;adfesaa!:'- "'":'

Serviciul prestat/ObiectuI,
ce[erator de'venit*

Yenitul ariua,l
"inta'sai '" l

l. Venituri din salarii
1.1 . Titular /b*t2 &,Lr €uC-€ N,y 0 o/Lr/Jlff /t4 u ktot {ll4}o ,o

Co/l/.c.DQ.x1a - JD\, Pry, - e(bnonltl -
1.2. So{/so(ie fb-,r rt Ch tb rbttl . ?orurfltr it4u (/u € tlt {:

corn coAatu- Jitt) Ptl - ttt tndirbf e/,
1.3. Copii

2. Yenituri din activitdti independente

2.1. Titular

2.2. So{/sofie

3. Yenituri din cedareafolosinlei bunurilor
3.1. Titular

3.2. So1/so1ie

L
4. Venituri din investilii

4.1. Titular

)
4.2. Sot/so1ie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Sof/sofie

5. Venituri din activitdli agricole

6.1. Titular

)
6.2. So{/so{ie
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7.1. Titular

7.2. So!/sofie

7.3. Copii

8.1. Titular

)
8.2. Sot/sofie

8.3. Copii

Prezeutr dcclrefle constituie act public gi riispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet el datelor menfionate.

Data completlrii

./1;.9.a...&fu,...,

SurCdlieriiiului: "*
Nume; adresa

'Vih'itul anriC-l

tncasat
7. Yenituri din premii gi din jocuri de noroc

r

8. Yenituri din alte surse
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CIonslllul !-oeal 0&rnpine
$pltalul Munieipal CI,{mpina

F:r^rlrrl. ffarol I Nr. 1'ty

TNTRAilE,',i',Jlff filou\!w
ziua 1( Lud^ *#Z: ;t;;,JCW .

DECLARATIE DE INTERESE

Su bsemnatu USubsemnata, huDcn,lt fuG€u,U , av0nd funcfia>,de

CNP

la ,

, domiciliul

Unitatea

- denumirea gi adresa - Calitatea de{inutd
Nr. de pd(i
sociale sau

de actiuni

Valoarea totald a
p6r[ilor sociale

si/sau a actiunilor
l.l

)

/

-
Unitatea

- denumirea $i adresa - Calitatea definutI Valoarea beneficiilor

2.1

7
7-

3.1 ......

\

nt
4.1

)

.1_

'publicr
capital

gi civi
, finan
ile s r unde statul este

5. I Bffeficiaul de cuffi runele,
pruurnelddenurnirea $i a&€sa

Insiqia
oontada:E

Poednadn
caeafos

Tiprl
oontactului

Dfu
frrclrciedi

Dxe
mntactului

Valmea
tohlia

f. Asociat sau acJionar la societlfi comer"i
interes econpmic,'p,feciimqi:rrembru in asociatii, fundatii sau alte orsanizatii nesuyernamentale:

S; Cdlitqteqde |qenbfii.!n ca4.ful asociafiilor profesionale si/sau .inOicat"



deffinir€a$
adcsa

ino€dinpt

ccntactrl
mfiachrlui ontacmlui

lluln.

Sd/s{e.. I

*:*l"aletiu.rhrutui

Smie{iumrhHFemadfzis
aedzd Asi4ii ftnifidd C*irft
irdivkinle, cditemie, wir{i
civile pfuinale sar smitfli civih
profrsicnale or dryndere limiEficae
aesh epfttuearr/&'gnl4ri
nes'r\,trmnumH Furdli/AuidiP

Z
r) Prin rude de gradullse infelege plrinfi pe linie ascendentd gi copiipe linie descendent[.
2) 

Se vor deelari numele, denumirea qi adrisa beneficiarului de .ont.act unde, prin calitateadefinutd, titularul,
so{ul/sofia gi rudele de gradul I oblin contracte, aga cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar6 contractele
societ[{ilor comerciale pe acfiuni la care declarantul impreund cu soful/sofia gi rudele de gradul I de{in mai pufin de
5% din capitalul social al societltii, indiferent de modul de dob6ndire a ac{iunilor.

Prezenta declarafie constituie act public qi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men{ionate.

Data completlrii

4b oh zox.,' ,

,,
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