
DECLARAŢIE: D E A V E R E 

Subsemnata HUMULESCU DOINA IONICA, avanei funcţia de director financiar contabil la Spitalul Tg. Neamţ 
declar pe propria răspundere că împreună cu familia ) deţin următoarele active şi datorii: 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri: * 

Adresa Categoria Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobândire 
Tg. Neamţ intravilan 1972 372 mp contract de vindere cumparare 
Tg. Neamţ intravilan 1972 5528 mp contract de vindere cumparare 
Tg. Neamţ extravilan 1972 3600 mp contract de vindere cumparare 
Tg. Neamţ intravilan 1995 400 mp 50% moştenire 
Tg. Neamţ intravilan 1997 4760 mp 50% contract de vinzare cumparare 
Tg. Neamţ intravilan 2004 912 mp 50% contract de vinzare cumparare 
Tg. Neamţ intravilan 2006 358 mp 50% contract de vinzare cumparare 

2. Clădiri: 

Tg. Neamţ casa de locuit 1972 166 mp 12275 lei contract de vindere cumparare 
Tg. Neamţ casa de locuit 1995 155 mp 50% 67688 lei moştenire 
Tg. Neamţ apartament 2002 68 mp 50% 57615 lei contract vanzare cumparare 
Tg. Neamţ casa de locuit 2004 199 mp 50% 15000 lei contract de vanzare cumparare 
Tg. Neamţ casa de locuit 2006 50mp 50% 5000 lei contract de vanzare cumparare 

Titularul 
soţul 
soţul 
soţul 

subs/sotul 
subs/sotul 
subs/sotul 
subs/sotul 

soţul 
subs/sotul 
subs/sotul 
subs/sotul 
subs/sotul 

II. Bunur i mobi le 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii. 

Autoturism SKODA OCTAVIA 

Autoturism WOLKSWAGEN JETTA 

2005 

2011 

vanzare-cumparare 

vanzare-cumparare 

3. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă si de cult, colecţii de artă si numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional ori universal sau altele asemenea, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro. 

Nu am in proprietate. 

12 luni. 
lll. Bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 1.000 de euro fiecare şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 

Nu am in proprietate si nu am instrainat bunuri imobile in ultimele 12 luni 



IV. Active f inanciare: 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, dacă valoarea 
însumată a acestora depăşeşte 5.000 de euro. 

Nu am. 

2. Plasamente, investitii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro. 

Nu am. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an. 
Nu am. 

v. Datorii: 
Debite (inclusiv taxe neachitate), 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. 
Nu am. 

VI. Cadouri: 

Servicii sau avantaje primite gratuit ori subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unei persoane, organizaţii, 
societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti ori străine, inclusiv burse, 
credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau altele asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 1.000 de euro: 

Nu e cazul. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul 
Cme a realizat venitul numele si adresa generator de venit Venitul anual încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular Spitalul Sf. Dimitrie Director financiar contabil 26421 RON 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular Nu e cazul 
2.2. Sot/sotie Nu e cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular Nu e cazul 
3.2. Soţ/sotie Nu e cazul 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular Nu e cazul 

4.2. Sot/sotie Nu e cazul 



LVemiun.din pensii 

5.1. Titular Nu e cazul 

5.2. Sot/sotie Nu e cazul 

6. Veni tur i din act iv i tăţ i agr icole 

6.1. Titular Din cul t ivarea suprafeţelor de pamant aflate in proprietate incasez un venit anual de cca 15.000 

6.2. Sot/sotie 

7. Ven i tu r i din premi i şi jocur i de noroc 

7.1. Titular Nu e cazul 

7.2. Sot/sotie Nu e cazul 

7.3. Copii Nu e cazul 

8. Ven i tur i din alte surse 

8.1. Titular Nu e cazul 

8.2. Sot/sotie Nu e cazul 

8.3. Copii Nu e cazul 

Data completări i : 12.03.2012 Semnătura 

Ron 



DECLARAŢIE 

REFERITOARE LA INCOMPATIBILITATI 

Subsemnata HUMULESCU DOINA IONICA 

Domiciliata în TG. NEAMŢ, STR. RADU TEOHARIE , NR. 64 

Adresa profesională TG. NEAMŢ, STR. ŞTEFAN CEL MARE , NR. 35 

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate de mai jos: 

1. Nu exercit nici o altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizată, inclusiv în cadrul vreunei 
autorităţi executive,legislative ori judecătoreşti. 

2. Nu exercit nici o altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată. 

3. Nu exercit nici o activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti. 

4. Nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil. 

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la infracţiunea de fals în declaraţii. 

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus. 

Semnătura 

R - o 



SPITALUL 0 R A S F N E 8 C SF. DIMITR'c: TG NEAMŢ 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Numele HUMULESCU 
Prenumele DOINA IONICA 
Funcţia Director financiar contabil 

Adresa profesională 
Locul de muncă SPITALUL TG.NEAMŢ 
Adresa TG. NEAMŢ 
Str. ŞTEFAN CEL MARE nr. 35 
Codul postai 615200 Localitatea TG. NEAMŢ 
Numărul de telefon (serviciu) 0233.790919, numărul de telefon (acasă) 0233.791128, numărul de telefon 

(mobil) 0745.602785, numărul de fax 0233.790933, adresa de e-mail 

A. Interese personale 

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, 
materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, 
distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală. 

1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 
Ionici una 

2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare 

regulată) 
0 nici una 

2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare 
P nici una 

2.3. Altele 
JD nici una 

3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
nici una 

4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: producţie, prestări de 
servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale 

producătoare, distribuitoare sau exportatoare. 

NU E CAZUL. 



B, Interese aie soţului: 

Numele şi prenumele HUMULESCU TRAIAN 
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, 

materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu reprezentantele din tară ale societăţilor comerciale producătoare, 
distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală. 

1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 
$ nici una 

2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 

2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare 
regulată) 

1$ nici una 
2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare 

© nici una 

© nici una 
2.3. Altele 

3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) © nici una 

4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: producţie, prestări de 
servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale 
producătoare, distribuitoare sau exportatoare: 

ADMINISTRATOR AL S.C. 'SALON D'ESCLT SRL TG. NEAMŢ, CE ARE CA DOMENIU PRINCIPAL DE 
ACTIVITATE -ALTE ACTIVITATI DE SERVICII 

C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi): 
Numele, prenumele şi tipul de rudenie: 

PĂRINŢI: BARBULET IOAN si ELENA 

COPII: LATES MARIA ECATERINA 

HUMULESCU IOANA ALEXANDRA 

FRAŢI: NU AM. 



2.3. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză 0 nici una 
2.4. intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere 0 nici una 
2.5. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare J9 nici una 
2.6. Altele $ nici una 
3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) )£> nici una 
4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: producţie, prestări de 

servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale 
producătoare, distribuitoare sau exportatoare. 

NU E CAZUL. 

D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere: 

Numele şi prenumele: 

COPII: LATES MARIA ECATERINA - MASTERAND 
HUMULESCU IOANA ALEXANDRA-STUDENT 

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, 
materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale 
producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală. 

1. Participare financiară la capitalul unei societăti din categoriile menţionate mai sus: 
^tnici una 

2. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: producţie, prestări de 
servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale 
producătoare, distribuitoare sau exportatoare. 

NU E CAZUL. 

Subsemnata HUMULESCU DOINA IONICA 
declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere 
obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus. 


