
Subsemnatul

av and funcția de

DECLARAȚIE DE AVERI?
i

Luna

INTRARE / IEȘIRE

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
VOILA - CÂMPINA

ANTON C IULIAN

Director

Primăria, Prahova, Campina

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că împreuna 
cu familia 1 * dețin următoarele:

l’rin familie se înțelege soțul soția și copiii allați în întreținerea acestora.

I. Bunuri imobile
I. Terenuri
\t >1 \
'su vor Je< I ii t inclusiv cele aliate in alic țări.

Xdresa sau zona r Xnul(aleguna J,(Mndil,i Suprafața ( ota-parte Modul de dobândire Titularul *

1 1I 1
I

' ( aicgon Ic indicate sunt' ( I ) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (d) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 
dacă sc află in circuitul civil.

1 H a ' I uular 1 se menționează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul soția, copilul), iar în cazul 
bunurilor in coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

2. Clădiri
\() I \
Se voi dec ara inclusiv cele aflate in alic țăii

Xdresa sau zona ( alegoria* Vinii
dobândirii .Supra fața Cota-pa rte Modul de dobândire Titularul11
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' t uc h i'll- indicate sum f I ) apartament. (2 i caSti de tocuit; < 3 ) casă de vacanță, (4 > spații comerciale de producție, 
hla' I itular" sc menționează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar in cazul 
hunui iloi in coproprietare, cota-parte și numeie coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
I. Xuto\uhicule/autoturisnie, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt

supuse înmatriculării, potrivit legii

cumpărare

% at ura M a rea Nr. de bucăți Anul de fabricație Modul de dobândire

Au toturism OPEL 1

___ 1

2007
Contract de vanzare

1
cumpărare

Auto’uri sm OPEL I 2017
Contract de vanzare

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de arta și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte 
cat e lat parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de curo

\or\
Se vor menționa toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 dc curo fiecare, și bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12

Natura bunului înstrăinat Data 
înstrăinării

Persoana către care 
s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea

l\. \ctivv financiare

1 ( mituri si titpu/iii bancare, londuri de investiții, turme echivalente de economisire și investire, inclusiv 
v.irdui i Ic dc credit, daca v aloarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de curo

\i ) I \
se voi declara mclustv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

Instituția care administrează și 
adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis 

în anul Sold/va luare la zi

Banca Transilvania, Cluj
Depozit bancar sau

echivalente
RON 2019 100.000

hipina Im



Banca Transilvania, Cluj
Depozit bancar sau
echivalente

EUR 2021 1.000

NN Asigurări, București

Fonduri de investiții

(inclusiv pensii private

sau alte siste

RON 2013 17.377

■( r . ■ /,7c ndtcaic \imi /1 i emu tu-renî < chnalenlc [inclusiv card] (2) depozit bancar uit/ echivalente (3> fonduri de 
nixinifii lx hiXiiicn/e. mc/usix fonduri private di pensii sau elite sisteme cu acumulare (se vor dec fora cele aferente anului 

d mit 1101 !

1. Pl.isamenlv, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora 
depășește >.00(1 de curo

Se vor declara inclusiv itiveslițiiIc și participările în străinătate.
\( )| \

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acționar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul*

Număr de titluri/ 
cota de participare Valoarea totală la zi

*t v aih ndnak turn (l)hariiiaL i aloarc defoiuk i tuluri de sini, certificate, obligațiuni). (2) ac{iuni sau părți sociale 
in -deiaf . < nurcialc <3) împrumuturi acordau. în nume personal 4

3. \llc activ»? producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5,000 de euro pe an:

Descriere Valoare Valuta

\O IA:
Se vor uecldid inclusiv cele aflate în străinătate.

\ . Datorii
Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea 

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

\( > I \
Se voi dccLiia inclusiv pasivele financiare acumulate in Mrăinătaie

Creditor (ontractat în anul Scadent în anul Valoarea
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\ I. ( adouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate fața de valoarea de piața, din partea unor 
persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice 
românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 
căror valoare individuală depășește 500 de euro*

( ine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1 I lilulai
; 1

1___..... . .... j. _ 1 1
S<>ț MjțlC 1

I

Copii

......

I

*/’/<. ră k la larai\ cad mrilt. p/rctfap'n uzuali, primin din panea rudelor de gradul 1 $i al H-le-ci

\ 11. \ vuituri ale declarantului și ale membrilor ^a: de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
ari. 41 din Legea nr. 5^1/2(103 privind ( odul fiscal, cu modificările și completările ulterioare^

NOI A.
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

( inc a realizat venitul Sursa venitului Ser iciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1 ciiilun din salarii 1

Ar.'.on luLan Primaria Camp;r.a Salariu 80.510 RON

Anton Florica Liliana Pnmana, Campina |Salariu 50.736 RON
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Ariton Florica Liliana
CMI Dr. Petrovici

Mihaela, Campina
Salariu 12.764 RON

1 ('o|Xi

------- ----------  . .. ------- ..

!

L
1 I 'ciuturi Jm uciivuJji independente

--_________________________________________________________________________________
1 ’i utilai

S<>ț SOțk
J

' I nituri dm durea folosinței bunurilor

' I . ilulfli

■i l enitui din investiții

i 2 Soț soție

___________________ ____________________

\ I ! UUiar

1 ' SOț Mițiu

1

1
1
________

5 1 'enituri din pensii

S I l’iiular
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2 Soț soție

2 Soț suțiv

• I eniiun din acli\>nd[i agricole

u 1 1 liniar

n 2 >oț soție

i i mi un din /iitmH n um joc uri di noroi

: nul r

1

—- p

3 Copii

? 11 'in din ulii u<r 'x

N I ilciki:
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|>|.,.A.„ta declarativ constituie act public >1 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menționate.

Dala Completării

(H DO 2(121

Semnă tor a
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Subsemnatul

.i\ ând Iuiicția dv

Iu

DECLARAȚIE DE INTERESE

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
VOILA - CÂMPINA 
INTRARE / IEȘIRE

Nr. ________
I Zi 0 ?) Luna

ANTON C IULIAN

Director

Primăria, Prahova, Campina

An

( NE , domiciliul a

cunoscând pro ctlrrik* art. 292 din ( udul penal prnirid falsul în declarații, declar pe proprie răspundere:

I. \social sau acționar la societăți comerciale, companii societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru 
in asociații, fundații sau alte organizații negusernamentale:

1 nil alea
i niiiiiii ca șl adi csa -

——
( alilaica deținută

—

Ni. tic părți sociale 
sau dc acțiuni

\ aloarea totală a părtiloi 
sociale și sau a acțiunilor

2 t alitatca de membru m organele de conducere, administrare si control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor 
societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații 
negus ernamentale:

i mi.He,i ’ ' 1 r.~( alitatca deținută \ aloarea benefic ului
- drniimiii a si adresa -
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3 ( aii taica dc membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale

4 ( alitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuit» sau nerclribuite, deținute în cadrul partidelor politice, 
funcția deținută și denumirea partidului politic

- -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

5. ( antracte, inclusix cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute sau aflate în derulare în timpul exercitării 
lunctnlor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu 
capital di stat sau unde statul este acționar majoritar/mino îtar:

Beneficiarul d< contract Instituția
numele prenumele contractantă
dcnuniiic.i si adresa denumirea si adresa

1 -------- ---- , ... 1

Procedura prin care 
a fost îm redințat 

i oiitractul

1 iptl 1 
contractului

Data 
încheierii

< ontraclulut

Durata 
contractului

\ aloarca totală 
a contractului

______ L

Klldi k ..l.ldli I 1 ' .ill lllul.ll ului

s i.n uinn oale PcruMiiă li/Kă jutori.-aiă' Asociații familiale Cabinele individuale, cabinele asociate, societăți de profesionale sau societăți 

.a Ic pio, loiialc cu lăspundere limitată caic desfășoară profesia de axocal Organizații negus ornamentale/ Fundații Asociații-,
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__L__________________ 1__________

1 1 Prii >udt ie gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
-1 se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul 

nți i <i rudele de aradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul S Nu se declară contractele societățiloi comerciale 
pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al 
mu iclâții. indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menționate.

Dala completării Semnă tu ra

> ' 16 2()2 I

Pagina 3 din 3


	C:\Users\soare.florentin\Desktop\Actualizare SITe spitalul Voila - 26 03 2021\Juridic\08 06 2021\anton\ANTON IULIAN DECLARAȚIE DE AVERE 2021.pdf
	C:\Users\soare.florentin\Desktop\Actualizare SITe spitalul Voila - 26 03 2021\Juridic\08 06 2021\anton\ANTON IULIAN.pdf

