
 
DECLARAŢIE DE AVERE

  
Anual, până la 15 iunie

 
 
 
 
  

Subsemnatul Costache M. Iulian Teodor, având funcţia de Sef Serviciu Administrativ 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.

 

375891

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul1)

- - - - - - -

Adresa sau
zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul2)

Tara:
ROMANIA
Judet:
Prahova
Localitate:
Boldesti-
Scaeni -
Adresa:
***********
******

Casă de
locuit 1985 100 m2 1/4 % Moştenire

Costache
Iulian
Costache
Elena
Costache
Luiza
Costache
Ciprian
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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.

 

  
*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

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

Autoturism Citroen 1 2004 Contract de
vânzare cumpărare

Autoturism citroen 1 2015 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

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în

anul Sold/valoare la zi

- - - - -
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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*
 

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

- - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul
prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

- - - -

1.2. Soţ/soţie

- - - -
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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.

 

1.2. 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

Costache Iulian Teodor
Spitalul Municipal
Cimpina, Blvd. Carol 1,
nr 117

SeF birou administrativ 46084 RON

Costache Iulian Teodor
Spitalul Orasenesc de
Psihiatrie Voila, strada
Voila nr 114

inginer 8525 RON

1.2. Soţ/soţie

- - - -

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

- - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menţionate.
 

- - - -

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

12-05-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnatul Costache M. Iulian Teodor, având funcţia de Sef Serviciu Administrativ 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:
 

375441

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

12-05-2022

2 / 2



OonslllulLoed efmPlna

INTRARE 

' 
IESRE W. +t519

zlil/o Luria o 6- Anul

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsery'nata, CO STNo.S Tir oAoe , av6nd funcria
MLr,r,mE- 'e4ril1d[Ittca'4

CNP
IUL

cunoscand prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie .irprrdl" 'cd impreunl cu familia') delin urmltoarele:

* l) Prin familie se infelege solul/so(ia gi copiii aflafi in intre{inerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte [dri.

6ouoe m--Sot trpr' t 11", t 5tr t/,, Sucef&'vlrr col e
oolTt

{-eHls(fF
,c-c€ ttlt'itclrF cr'ia

* categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuriextravilane, dacd se afl6 in circuitul civil.
*2) La "Titular" se men{ion eazd, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so{ul/so{ia, copilul),iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi ,umete coproprietarilor.

2. Clidiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 16ri.

Il o cdf tti' -ScIF i'sv t' J t7 9v (\t (/q
l^,tCcfJr'-rpri

]---.-.-)
vr, t ff

7
T\?

, domiciliul

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobAndirii Suprafafa Cota-

narte
Modul de
dobintlire Titularulr)

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobindirii Suprafafa Cota-

oarte
Modul de
dobindire Titularu12)

c'o{Tt4.tr.s Ece,coJthc+tg -(..r 
I



* Categoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casl de locuit; (3) casd de vacan{d; (4) spatii comerciale/de
producfie.

*2)La "Titular" se men{ioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soJul/sofia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi pi alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii

ATfiDTU h')H c it+o Frr rsA&{, I Loo6 cuH ?#tT

2. Bunuri sub forml de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti pi de cult, colecfii de artl gi
numismaticI, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a clror valoare
insumatl depiqegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor men{iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daci ele se afl5 sau nu pe teritoriul Romdniei

la momentul declaririi.

III. Bunuri mobile, a clror valoare deplqegte 3.000 de euro fiecare, gi bunuri imobile instrlinate in
ultimele 12luni

Natura Marca Nr. de buclfi Anul de fabrica{ie Modul de dobindire

Descriere sumarl Anul elobf,ndirii Yaloarea estimatl

Natura bunului
lnstratnat

Data
instriinlrii

Persoana citre care s-a
instrlinaf

Forma
lnstrarna rll Yaloarea

-)



IV. Active financiare

1. Conturi gi depozite bancare, fonduri de investi{ii, forme echivalente de economisire 9i investire,

inclusiv cardurile de ciedit, daci valoarea insumatl a tuturor acestora dep5gegte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in b[nci sau institu{ii financiare din strlinitate.

*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 anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investi{ii directe qi imprumuturi acordate, dacl valoarea de piafl insumat[ a tuturor
acestora deplgeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile qi participdrile in striinltate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2)

acliuni sau pdrli sociqle tn societdli comerciale; (3) imprumuturi qcordate tn nume personal.

Institu(ia Care administreazE
si adresa acesteia

Tipul* Yaluta Deschis in anul Sold/valoarela zi

Emitent titlu/societatea in care persoana este

actionar sau asociat/beneficiar de imprumut
Tipul*

Numii de titluri/
cota de participare Valoarea totalS la zi

I

3



3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate deplqesc echivalentul a 5.000 de euro pe

--'1
....-..t..
...../..
..."/....

NOTA, /
Se vor declara inclusiv cele aflate in striinitate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter(, bunuri achizifionate in sistem leasing gi alte

asemenea bunuri, dacl valoarea insumatl a tuturor acestora depigeqte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str[in6tate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafl de valoarea de pia{I, din
partea unor persoane, organizafii, societlfi comerciale, regii autonome, companii/societlfi nafionale sau

institufii publice romfineqti sau striine, inclusiv burse, credite, garan(ii, decontlri de cheltuieli, altele decflt

cele ale angajatorului, a clror valoare individuall deplgeqte 500 de euro*

*Se excepteazd de la declarare cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I gi al llJea

an:

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

Cine a realizatvenitul
Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/O biectul
senerator de venit

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. Sof/so(ie

1.3. Copii

4



VII. Venituri ale declarantutui gi ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat

(potrivit art.Aldin Legea nr,57lt200.i privind Codul fiscal, cu modificlrite 9i completlrile ulterioare)

NOTA:
se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainState.

1.1. Titular

C0JfiU,t,tE i u a+P-Troor- St4 C S[L}?*'.t h ?o t6t"
1.2. Sot/so(ie

1.3. Copii

ndente T: I
2.1. Titular

g95f!"t41= i uc( Au -TfoAo( UCr,\ R +btr DLe?nrA' /r{"(.ire L J:1o,6,'
2.2. Soj/so{ie

3 I E
3.1. Titular

7-
3.2. Sof/so{ie

m
4.1. Titular -

4.2. Sot/sotie I

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. So(/so[ie

znituri din activitdli agricole

6.1. Titular \

6.2. Sot/sotie
(

5

. Cine a realizat venitul '
Suria venitului:
numele. actresa

Serviciul'prestatlo biectu I
' "'senerator de venit -

Venitul anual
=-incasat

1. Venituri din salarii

4, Venituri din investilii

)

I

I



7.1. Titular \

7.2. So1/solie

7.3. Copii

7

8.1. Titular

8.2. Sof/sotie

8.3. Copii T

Prezenta declarafie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completlrii
n-

1o.ob,'/n\t

qi rlspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Cine a realizat venitul
Sursa venitului:
Nume. adresa

Serviciul p rCstat/otriecful
senerator de venit

Venitul anual
incasat

?. lrr"t*rl dl, p**i ;iri de noroc

8. Venituri din alte surse

6
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DECLARATIE DE INTERESE

SubsemnatuliSubsem Jata, Oo sTPc*te l u r--r'Alu -Tto0 On , avin{ funcfia
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cunoscand prevederile art.292din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria rispundere:

Valoarea totalda
pdrfilor sociale
i/sau a ac{iunilorde actiuni

Calitatea definutdUnitatea

- denumirea qi adresa -

Valoarea beneficiilorCalitatea de(inut6
- denumirea si adresa -

hooefuapin
careafos

5. 1 Beneficianrl de mntrad: runele,

gi control ale societ[filor comerciale, ale

;;gtth;;tonon1., ale companiilor/societi{ilor nafionale, ale institu{iilor O. 
-":,1,,: 

ale grupurilor 'de interes

ric" ale asociatiilor sau funOatiitor ori

3. Calitatea de membru in sindicale

3.1......

ffimbru in organele de conducere,

4.1 ......

icI,consultanf5qicivile,obfinuteoriaflate
in derulare in timpul exercitdrii funcliilor, mandatelor sau demnitrtilor putrlice finanfate de la bugetul de

stat, local qi clin fontluri externe ori incheiate cu societ5(i comerciale cu capital de stat sau unde statul este

Dre
contacUlui



dmxxit€a$i
adresa

turcdinpt
ccxrtactrl

mntacnrlui contacniui

Trurk............... I
I

So/soUe....

Ruds de grdul Ir) ale t'rtulanrlui

Soci@i corrociald Pqsoan6 fizici
arrsiz*ilAsmi4ii foniliald Cabinde

individuale cabfuHeasocide, srcid4i
civile profesionale sau socie64i civile

prcfesiunle cu r[ryldoe limiffi carc

de#par6profesiade aroc*/Oganiz4ii
rrcqrvernamffhld Rxd4i/ A$ci4iF'

r) Prin rude de gradul.I se in(elege pirin{i pe linie ascendenti qi copii pe linie descendentd.
2) 

Se vor declar-a numele, denumirei gi adrisa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de[inut6, titularul,

sotul/sotia gi rudele de gradul I oblin contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declard contractele

societaflortomerciale pJaqiuni la care declarantul impreund cu so{ul/sotia qi rudele de gradul I defin mai pufin de

5o/o dincapitalul social al societiitii, indiferent de modul de dobdndire a ac{iunilor.

Prezenta declarafie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menfionate.

qi rlspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Data completirii

lo.o5'Jolt

.,
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