
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, ŞERBĂNESCU C A R M E N  A DR IA N A  , având funcţia

de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL la SPITALUL G EN ERA L CF GALAŢI

CNF , domiciliul Judeţul C  A L A Ţ I ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara]ii, declar pe proprie răspundere 

că împreună eu fam ilia1' deţin următoarele:

*1) Prin familie sc înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora,

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vordcclara inclusiv ede  allaie în alte ţări.

Adresa sau zaua Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itularul11

Comuna Cuca, jud. 

Galaţi
3 2009 751 mp şi. 15.000 lei

Şerbănescu Florin 

Serbăncscu Carmen

* 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 "Ti tu iar1' se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar in cazul bunurilor în .00 proprie ta te, cota-parte fi numele coproprietarilor.

2, Clădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aliate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul21

Galaţi
I 1998 65 mp % Cumpărare

Şcrbănescu Florín 

Serbăncscu Carmen

Comuna Cuca, jud. Galaţi
3 2009 43 mp l/> Cumpărare

Şcrbănescu Florin 

Serbăncscu Carmen

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

iar în cazul bunurilor în co proprietate, cota-parte şi numele cop roprie Lari lor.
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f  tractoare, n * M  ugrico.e, Sa!upe, l-W—  »  4 1  * l » ~  *  tra" SPOrt

care sunt supase înm atricu lăr ii, potrivi« legi.

A ltul do fab r ic a t«  M odul de dobândire

însumată depăşeşte 5.000 de euto

^ « i o n a  toate bunurile alUc in „ M  M *  *  -  * «  *  » lai,0riUl * * *
la momentul declarării, _______________________________________

Descriere sumară
Anul ilobândirii

Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare 

ultimele 12 luni

depSseţte 3.0110 du euro fiecare, *  bunuri imobile înstrăinate in

Natura bunului 
înstrăinat

Data 

înşira  in arii

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV \ctive financiare

s,“ O c ia ra  inclusiv cule aflate în bănci sau institu#financiare din «rtinM *. _______

Instituţia care administrează

ei ^ilrcsii acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul

- -
----------— —

Sold/valoare la zi

echivalente; (S ) fo ndu ri «c » ' - ‘'- j-  - - - ~ , anterior) 
acumulare (se vor declara cele aferente anuhuf^a l anw oi).

•eşti (ii



2, Plasament^ investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţa Însumată a tuturor 

acestor# depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor dedării inclusiv investiţiile ţi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

iona r sau asociat/beneficiar de îm pru mut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

- - - -

* Cate vor iik  indicate suni: (!) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni)? ( 2 )  
acţiuni sâUpărţi sociale in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personali

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depárese echivalentul a 5,000 de euro pe

an: -

N O T Ă :

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.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

BCR 2005 2015 30.000 tei

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 

ceie ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euroT

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul presta t/Obiect ui 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1,1, Titular - - -

1,2, SoV'soţic - - -

1.3. Copii - - -

*Se exceptează de kr declarare cadourile ţi trataţiile uzuale primite din partea iudelor de gradul 1 fi al !I-!ca
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VII, Venituri ale declarantului ţi ale membrilor sui de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivii art, 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizai venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Se rv i ciu l p resta t/O bie d  u 1 

generator de venit

Venitul annul 

încasat

L Venituri din salarii

1.1. Titular

Şerbii n  esc li  Carmen
Spital General CF Calaţi- str. 

A l, Moruzzi, nr. 5-7
Director fina ti c ia r-co nta b i i 50.894 lei

L2, Soţ/solie

Şerbănescu Florin
Arcelor Miltal Galaţi - şoseaua 

Smârdan nr. !
Inginer 26.400 lei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular - t - *

2.2. Soţ/soţie - - *

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular - - -

3.2. Soţ/solie - - -

4. Venituri din investiţii

4,1. Titular - - -

4.2, Soţ/soţ i e - * “
-.■■pi.

5. Venituri din pensii

5.1. Titular - - -

5.2. So(/soţie - - -

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular .<*■ - -

6.2. Soţ/soţie - - -
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nunie, adresa

Sen1 iei ul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

7. Venituri din premii f i din jocuri de noroc

7.1. Titular - - -

7.2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii - - -

5. Venituri din alte surse

8.!, Titular - - -

8.2. Soţ/so^ie - - -

8,3, Copii - - -

Prezenta dcdam ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incompiet al datdor menţionate.

Data completării Semnătura

18.02,2015 .......
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