
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, NEAGU ANA MARIA , având functia 
de EXPERT SUPERIOR la DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUZAU . 

CNP , domiciliul ORAS BUZAU 

mnoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
:ă împreună cu familia IJ deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Anal Adresa :Sau x.ona. c.tegcma* ... .., ... „~ ... 
.. ;'! - ~ · L " --~ 

)ras Nehoiu,Str Aleea 
Intravilan 2009 

Merilor nr 11 

~ 
~ Darie-- -~ 

440 50% 

....... ·- ~-~~ ."'; 1'itu1ar&11> ,,.,, ... 'l:~··_J~f : 
l!"ţ .. „ . 

cum parare Neagu Ana-Maria 
Neagu Ioan 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
•travilane, dacă se află în circuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. t:::Jădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

• Aiud -~- c• ==~ ! 
.. 

A«Jreş• sau~ · ·~* ~„lft-1.A •••• 1fipl'afAfa nane · Titu1arw2> 
. . . 

~as Buzau 
Apartament 2008 72 mp 50% Neagu Ana-Maria 

cum parare 
Neagu Ioan 

·as Nehoiu 
Casa de locuit 2012 179 mp 50% Neagu Ana-Maria 

cum parare 
Neagu Ioan 

l 

l 
,--~·,;t~;:::J\1\ \~

--~·i i: ·: 1l 
' . . -\ , .· . - ---



I I I I 
* 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

i::are sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

ilal e fabricaţie ' ' . ' Natura Marca . ~„ 4- tle baelţi Modul de dobândire .. ~ .... ,„~ 

' - _,, - j • ~ • ; • ' 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
.umismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
lSUmată depăşeşte 5.000 de euro 

1\0TĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românie; 

t momentul declarării. 

~ .. • • ţ. ;. -. ~. • t • . , - ·, ' ifi„„M. i,~~ .e,Ştiinafă 
·~·„ „ . »Mije!!~-~ri j:! 

A.illl deWadirii 
-~ "' -·~· ~ - .., ;i-î~., -··· l~t;~. ,.. c ,„.c;. ....,, -.:,,, -·- -

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
timele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana citre care s-a Forma 
Valoarea 

! U.Striinat instriinăcii instri"mat - înstriiaării 

\.utoturism VW Golf 06.09.2017 Tudor Ioana Cristina vanzare 30.000 lei I 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
oclusiv 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. 

Instituţia care a~ i '• I ' 
Tipul* Valata ~înaaul Sold/valoare Ja zi ~i.adma..ae..ri.,.ia . - . ' . 

Banca Transilvania card credit Lei 2009 plafon neutilizat 2.565 

Banca Transilvania card credit Lei 2011 plafon neutilizat 5.000 

Banca Transilvania kid cont Lei 2007 13.216 

Banca Transilvania cont economii Lei 2012 3.403 

NN Pensii pensie pilon III Lei 2016 1.575 

NN Pensii pensie pilon III Lei 2016 1.800 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
chivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
cumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

1'T OT Ă: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

EntiteDt iJdu/ioe~ iJ(ean prs.aaa.este. Tipdl~ 
Ndlir Iii lidu:ri/ ,. · ;; V?~~ toţală la zi - aetIDQr.$0 ' .. „ _ „, - • ~"' • ·~ 

~ 
·cottute .• - m : 

' '! i .. .„ 
ianca Transilvania actiuni 23.838 62.098lei / 15.03.201 8 

*Categoriile indicare sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de srar, certţficare, obli~aţiuni): ( 2) 
ţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordale în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
1: 

.. ...... .. ··· ··· ··· ·· ··· ·· ···· ·········· ······· ·· ·· ···· ······ ··· ··· ···· ·· ··· ········· ······· .... .. ··· ··· ····· ········ ·········· • • „ • ••••• 

······· ··· ············· · ·· · · ······· ·· ··· ········· ···· ········· ·· ··· ·· ·· ····· ·· ···· ··············· ··· ···· ··· ······ ··· ··········· .. .. ..... 
•••••••••••• •••••••• • ••••• • ••• • •••• „ •••••• • •••••••••• • •••••• • • • „ • ••••• • • • • • • • •••• •••• • ••• • • •• ••• •• • ••• • • •••• ••• •••••••••••·••• • 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiu) unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem Jeasing şi a lte 

~menea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor ~ontractat în ~ul Seadentla Valoare --

Banca Transilvania-credit ipotecar 2008 2028 170.000 lei contractat 
59.034 lei sold 

nea Transilvania-credit nevoi personale 2017 2022 40.000 lei contractat 
27.343 lei sold 

Banca Transilvania-card credit 2009 2018 14.000 lei plafon 
11.435 lei sold u tilizat 

Banca Transilvania-card credit 2011 2018 5.000 lei plafon 
O lei sold utilizat j 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, dht 
ea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
tuţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

\ S~a· V.enitUhii; . - SWriciwprestatlObiţcWJ Venitul anual I :me a·reallzatvenitul . ' 
nun,tele..-atlNSa . i!eltent"'t~r Cle. <veiilt· . · . încasat 1 

1.1. Titular I 
j 
I 
I 

I 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Sf' exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-leu. 

4 
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Vil. 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. 

-

Bârsa Venitului: ' 'Serridul prat~Obie~ţq) V-enitul anual ·Cine a~( wnitul numele-. adresa. ;) nn~tor de vJmit! · : încasat 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Banca Transilvania Salarii,prime 26. 178 lei 

DSP Buzau 6.437 lei 

1.2. Soţ Banca Transilvania Salarii,prime,deplasari 60.886 lei 

1.3. Copii 

?. Venituri din activităţi independente 

U . Titular 

!.2. Soţ/soţie 

:. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

. I . Titular I 

.2. Soţ/soţie 

. Venituri din investiţii 

.1. Titular 

.2. Soţ Banca Transilvania Dividende l.1421ei 

Venituri din pensii 

I. Titular 

2. Soţ/soţie 

Venituri din activităţi agricole 

I. Titular 

~. Soţ/soţie 

5 e~-(J ~'~11 ---7[1) 
~ll'-1 

. 



. Sursa veilitldui: SeniWI prestat/®~ V~nitul anual Cine a· realWlt veeit&I 
- - Nume. adrela -- ~ 

---=~~!'~r de Vt'Mt( , . ~at . 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titu lar 

7.2. Soţ/soţie 

7.3 . Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1 . Titular Digisign SA contract colaborare 1.260 Ici 

~.2. Soţ 

~.3. Copii AJPIS alocatie 1.008 lei 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnăt•tra 

... „.15.03.2018„„ .. 
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fll2 /~~. 5'7( 1,. ~. ?iJ !. 
DECLARATIE DE INTERESE /'

1 

'Jl 
' 

Subsemnata, NEAGU ANA-MARIA 
de EXPERT SUPERIOR la DIRECTIA DE SANAT ATE BUZAU 

, având funcţia 

CNP , domiciliul ORAS BUZAU 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: ' 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea şi adresa -

I. I.. „ . . 

- denumirea i adresa -
2.1 .. . . . . 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a acţiunilor 

· !fihlr fO~erciale, ale 
•l~t ... drilor de interes 

" ... . ;·: ~. f 

Valoarea beneficiilor 

•;o + • I .. · 
.1 I ) ; , -• - ' 

• Contracte, inelusiv ~ele de 3Sistenfă juridi~i,. c~ultanDă_juridieă, consuitaJJţi ş.i ~ivile, -0bjinute ori aflate: 
i derulare în timpul exercitării tunefiilor, mandatelor san demnitiţilor publice i'inanţate de la bugetul df 
tat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu soeietăti comerciale cu capital de stat sau unde statul esu 
c · onar ma· oritar/m.inoritar: 
1 Beneficiarul de contra::t: numel~ 
enurnele'denumirea şi OOrexi 

Prcxmura p1n 
careafoo: 

1 

Valoorea 
controctului totală a 



• OOrurnirea şi îrm:cfuitat contr<du1ui CXJntra::tului ' 

-1 ahexl cootrocrul _,.,,... 
Trtular ............... ..~ .,,,... 

Soţl~e ............ „. 

RLrle re gra:!ul I ii ale titularului 

············ 

Socie1ăJi comcrciale'P~:fizică 
autoriZ1ltV Amaţii familialei Cab.in:te 
irrlividuak; cabirete ~ sxiaă!i 
civile µofesionale sru maăţi civile 
µofesionale cu răsµIrtlre 1imitală care 
~µofusiareavocat/~ 
rv>01- ~· ' Furrlatiil NOOatifl , 
·- -~- .!DlWlV • 

ll Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2
l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

>ţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
icietă:i ilor comerciale pe acOiuni la care declarantul împreună cu soOul/so Oia Oi rudele de gradul I deC in mai 
1C! in de 5% din capitalul social al societăD ii , indiferent de modul de dobândire a acOiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
racterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Sew"iitura 

„ .. „ .. „.15.03.2018.„„ .. „„. 
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