Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la
momentul declarării.
Descriere sumară
-

Anul dobândirii
-

Valoarea estimată
-

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni
Natura bunului
înstrăinat
-

Data
înstrăinării
-

Persoana către
care s-a înstrăinat
-

Forma
înstrăinării
-

Valoarea
-

IV. Active financiare
1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv
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 administrează
şi adresa acesteia
Banca Transilvania
Banca Transilvania
OTP Bank România
OTP Bank România
Revolut Ltd., London, UK
NN Merit Poliță de Asigurare
Lichidități

Tipul*

Valuta

1
1
1
1
1
3
1

RON
EUR
RON
HUF
RON
RON
EUR

Deschis
în anul
2013
2017
2008
2008
2019
2009
-

Sold/valoare la zi
4951.31
46000
0.58
0
798.14
16626.92
5000

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se
vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care
personana este acţionar
sau asociat/beneficiar de împrumut
-

Tipul*

Nr. de titluri/
Cota de participare

Valoarea totală
la zi

-

-

-

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau
părţi sociale în 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:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
NOTĂ:

2

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 anual
-

| Scadent la
-

Valoare
-

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 cele ale
angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/
Obiectul generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. 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 II-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Hadnagy László
1.2. Soţ/soţie
Kun Csilla

Sursa venitului:
numele, adresa
SC Centrul
Medical Unirea
SA

Farmacia Horváth
SC Andser SRL
SC Cosamext SRL
1.3. Copii
2.Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
Hadnagy László
PFI Hadnagy
László Medic
Specialist
2.2. Soţ/soţie
3.Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

Salar

23062 RON (venit net)

Salar
Salar
Salar
-

7416 RON (venit brut)
7520 RON (venit brut)
9415 RON (venit brut)
-

Activități independente

55810.06 RON (venit brut)

-

-
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ANEXA Nr. 2
DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul, Hadnagy László, având funcţia de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal
Odorheiu-Secuiesc,
domiciliat în
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1.Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
economic,precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi sociale Valoarea totală a părţilor
sau de acţiuni
sociale şi/sau a
acţiunilor
50.00%
100 RON
17.00%
1700 RON
-

1.1. SC H2M Teradsol System SRL – Tîrgu Mureș Asociat
1.2. SC Hospital Controlling SRL – Tîrgu Mureș Asociat
1.3. Asociația MOGYE Alumni Egyesület – Tîrgu Membru fondator
Mureș
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic,
ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori al altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea
- denumirea şi adresa beneficiilor
2.1. SC H2M Teradsol System SRL – Tîrgu Mureș
Administrator
2.2. Asociația MOGYE Alumni Egyesület – Tîrgu Mureș
Vicepreședinte
3.Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1. Societatea Europeană de Radiologie (European Society of Radiology)
3.2. Societatea Radiologiștilor Maghiari (Magyar Radiológusok Társasága)
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1. 5.Contracte,inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanță şi civile, obţinute ori aflate în derulare în
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde este acţionar majoritar/minoritar
5.1.Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
denumirea
şi
adresa
Titular……
Soţ/soţie…..
Rude de gradul I ale titularului…..
Societăţi comerciale/Persoană fizică auto- rizată/Asociaţiifamiliale/Cabinete
individuale,cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată
care desfăşoară profesia de avocat/
Organizaţii neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii 2)

Procedura
prin care
a fost
încredinţat
contractul
-

Tipul
contractului

Data
Durata
încheierii
Contraccontractului tului

-

-

-

Valoarea
totală a
contractului
-

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.
Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu
soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent
de modul de dobândire a acțiunilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării
13.05.2020

Semnătura
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