
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
art. 184 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatatii -  cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata QfryZ/J/ AS '€rC&2A fj/-  .  , ,
’ ----------------------------------------------------------------- -— ---------------------- -------------------------- avand functia

de medicsef/asjstent sef (concurs/interimar) al

--------------------------------------------—  —-^  Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati”

domiciliat in loc. C & IO '

jud. j__,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar 
pe propria raspundere:

■ in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatatii- cu modificarile si completarile ulterioare, 
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu 

urmatoarele persoane angajate ale sectiei /  serviciului:
1. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate , functia de

, s u i / su t ie

— — -------------------------------------------------------------------------------------- in cadrul sectiei/serviclului;
Z. Numele si prenumele snt/^nfipsau gradul de rudenie /afinitate

, functia de
-------------------------------------------------------------------- ------------in cadrul sectiei/serviciului;

3. Numele si prenumele sot/sntiesau gradul de rudenie /afinitate
* ---------------------- ---------------- ------------------------------------------------- y functia de

) ^  i/ O  U 1 / D

■----------------------------------------------------------- — -------------------------------------------m caurui sectiei/serviciului;

Declar ca :

complete? Verif’Cat datde ^  Pre2enta d e c /a ra f e  care sunt actuate, reale, corecte §i 

prezentadeciaratie'291 ^  '™  aSUm  resP°nsai>«tatea deleter continute in

c o n 7 L 7 d 7 c Z % ireZenteiCOnfirm Ca am fnteles ?/ mi-am ?nsu?jt d e n ta te

Data. IP..:. PPP,:... pr



S ta lu l  Judeţean de U W pţfecLA R A  TIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
S ^ „ M a v r o r n a t i ' Botoşani

art 184 alin (9) din Legea nr 95 din 14 aprilie 2006 

reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,_______C _________________________________ , având funcţia

de medic sef/asistemt— sef (concurs/interimar) al sectiei/serviciului/biroului

/ / d/?^C/HJh  _//7l ______________la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,

CNP m, domiciliat în loc. /h o ^ D r/fo u  / * ________________

str. _____ ___________ , , ,_____________________  nr.__________ bl.__________ sc.________  et._______

ap._ __ ii id. & 0  J /h ^ / '_____________,
cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

pe propria răspundere:

- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările si completările ulterioare, 

mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IVinclusiv, cu 

urm,. ‘.oarele persoane angajate ale secţiei/ serviciului:

1. Numele si prenumele_____________ ______________________________________________ , soţ/soţie
sau c. mdul . rudenie /afinitate funcţia de ~

în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele , sot/sotie
sau c udul.. rudenie /afinitate funcţia de

în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul ce rudenie /afinitate funcţia de

în cadrul sectiei/serviciului;

De Jar că
am 77ficat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi

comp le;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în

prezenta deda,raţie.
Pn 1 serv aurea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate

conţin ‘ul da oraţiei.

Medic sef


