DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata,
de

IO N E SC U G A B R 1E L A

M ANAGER

la

CNP

, avân d fu nc 1ia

SP IT A L U L G E N E R A L CF G A L A Ţ I

j, domiciliul

,

Galaţi,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pc proprie răspundere
că îm preuna cu Familia11 deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţui/soţta şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora,
I. B unuri imobile
1, 'l erenuri
NOTĂ;
Sc vot declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Anul
Categoria*
Adresa sau zBoS
dobândirii

Suprafaţa

Co ta
parte

1/1

Sat
1

Jud.

5

2007

6.200 mp

Sat
1

Jud.

5

2011

4.954 mp

M odul de
dobândire

T itularul11

Contract vanzare- lonescu Gabrieia
cum parare nr,
5286/2007
lonescu Gabriela
1/1 * Certificat
moştenitor nr.
35/03.05.2011

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane^ dacă sc află în circuitul civil,
*2) La "Titular" sc menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în copio prieta te, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri
NOTĂ:
e aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

A nul
Suprafaţa
dobândirii

Cotapa ríe

Galaţi,

1

1993

59 mp

1/1

Galaţi,

1

2004

59 mp

V\

M odul de
dobândire

Contract vânzarecumpărare nr.
1162/1993
Contract vânzarecumpărare nr.
B66/2004

Titularii f21

lonescu
Gabriela
ioneseu
Gabriela

producţie.
*2) La "Titular11sc menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar in cazul bunurilor în co proprietate, cot a-parte şi numele coproprietarilor.

1

\

II. B unuri mobile
1,
Autovehicule/a u toturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe,, iahturi şi alte mijloace tic trans
care sunt supuse înm atriculării, potrivit legii
Natura

Marea

Autoturism

MERCEDES BENZ C
220 CDl
RENAULT R 390

Autocamion

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

1

2007

1-CQTA %

1993

M odul dc dobândire

Contract vânz are-cum parare
2009
Contract vânzare-oimpârare
2009

2.
Bunuri sub Turmă tic metale preţioase, bijuterii, obîcctc dc ariă şi de cult, colecţii de a
numismatică, obiecte care fee parte din patrim oniul cultural naţional sau univerţaf, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 tic curo
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul d cel arării.
Descrieresumară

A nul dobândirii

Valoare» estimată

-

4i

111.
B unuri mobile, a căror valoare depăştşte 3-000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării
-

Persoana eătre care s-a
înstrăinat
-

Korma
înstrăinării
-

Valoarea
-

IV, Active financiare

1.
Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi invest
inclusiv cârdurile de credit, dacă vulnarca însum ată a tuturor accstora depăşeşte 5.000 de curo
NOTĂ:
Se vor deci ara inclusiv cele a îl ale în banei sau instituţii II nanei are din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

BCR SA. Sucursala Galaţi

2

Lei

2003

125.000 lei

BCR Ş.A, Sucursala Galaţi

2

Dolari

2011

12.300 dolari

SokI/valoare la zi

^Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de itiveştifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sistam- cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2

2.

Plasamente, investiţii directe ţi îm pru m uturi acordate, dacă valoarea de piaţa însum ată a tut

acestora depăşeşte 5,000 de curo
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asocia t/benefîciar de îm prum ut

Tipul*

2

S.C. DONION S.R.L

N um ăr de titluri/
cota de participare
Vz

Valoarea totală la zi

100 iei

*Cufegoriile indicare sunt: (J) hârtii de valoare deţinute (titluri de .v/ur, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale t'n 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:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul urnii terţ, hanuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însum ată 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

-

-

V I.
C adouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, d
partea unnr persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cete ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Serv ic i u î p m t at/O h i ectu l
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
încasat

L I . Titular

1,2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ll-lea

3

V IL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realízale în ultim ul an fiscal înche;
(putrivit ait. 4Î din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine

îi

Sursa venitului:
numele, adresa

realizat venitul

Se r v ici u 1p r estat/O b iectu 1 Venitul anual
generator de venit
încasat

L Venituri din salarii
l . l j Titular
10NESCU GABRIELA

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI, Manager, numit prin Ordinul
str. AL Moruzzi, nr. 5-7, GaEaţi
M.T.I.nr, 2260/19.12.2012

55.515 lei

1.2. Soţ/soţie

-

-

-

1.3. Copii

-

-

-

-

-

-

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

10NESCU GABRIELA

Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi- Facultatea de Medicina şi
Activitate didactica
Farmacie,
str AL 1. Cuza nr. 35, Galaţi

2,2. Soţ/soţie

-

14.000 lei

-

-

-

-

-

-

-

-

i
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1, Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investi(ii
4. f . Titular

-

-

-

4.2. Soţ/soţie

-

-

-

5,1. Titular

-

-

-

5.2, So|/soţie

-

-

-

6.1. Titular

-

-

6.2. Soţ/soţie

-

-

5. Venituri din pensii

6. Venituri din activităţi agricole

4

-

7. Venituri din vremii si din jocuri de noroc
-

■

-

7.L Titular

_
7,2. Soţ/soţie

-

-

-

7.3. Copii

-

-

-

rS1.

Venituri din alte surse

8, 1. Titular
8;2, Soţ/soţie

-

-

-

_
__

-

-

8 3. Copii

___

Prevenía declaraţie constituie aci public şi răspund potrivit leu» tonale pentru inexactitatea sau
caracterul incnmplet al datelor menţionate,
Data completării

Scm nătui n

mm?

U3.02.2014

5

