




















J DECLARAJIE DE AVERE

Subsemnatul
J P & N

f r / U i A

............  CNP1 ...................

. , fi t . , Se +  & A y i 'c /'c (avand functia de ............ „...........................

domiciliul .............................

la

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii declar pe propria raspundere ca

impreuna cu familia1) detin urmatoarele:

I.Bunuri imobile
l.Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

I Spitalui Judetears de Urgent^ 
^Mavromati" Botosani

Adresa sau zona Categoria*

A A- A

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.
2.Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

SuprafataAnul
dobandirii

3 3 EfA-

Cota-parte

Iqo'L

Modul de 
dobandire Titularul2>

J'TThuP fu A -R f

i
Adresa sau zona ~ . . * Anul Categoria . . « . . . .  3 dobandirii Suprafat;a Cota-parte ” ° dulde Titularul21 dobandire

0</TPJft?4l
[  _ '
\

/i j q q / i jo  iP / , A  T7P/V/P

\

i n
. I__________________

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.
')Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora.
2)La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, 
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II.Bunuri mobile
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport care sunt 
supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca IMr. de bucat;i Anul de fabricate Modul de dobandire

ft-ttTenfUi M
\

.

Renault / C>

2.Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta §i numismatica, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depa§e§te 
5.000 de euro 
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 
la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata



III.Bunuri mobile, a caror valoare depa$e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in ultimele 
12 luni

Natura bunului Data instrainarii Persoana catre care s- Forma instrainarii Valoarea
instrainat j a instrainat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ' _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _  _  _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _
j......... ;______ .1 ................... ............... . j____  ___ _____ L : __ ______ *........L 1 ]
IV.Active financiare
l.Conturi $i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire, inclusiv cardurile de
credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.

Institupa care administreaza §i adresa acesteia Tipul* Valuta 1 ^ a n u f ^ Sold/valoare la zi

Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2.Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora
depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana 
este acponar sau asociat/beneficiar de 

imprumut

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni 
sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
3.Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa^esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte asemenea
bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
2 c 2 f j V - e c o M p N

l o p *  f-oc?o t - t v  ■
i _  _  _ ___ _ _  ______  __  . . .  _ ___  ___I . .................  _ ............................... . j ............ ...... _ ............... _  ... .................................'

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata din partea unor
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice 
romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale 
angajatorului, a caror valoare individuals depa§e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa ven'tuiui: nurr’ele' Serviciul P^staVObiectuI v anua| incasat
adresa generator de vemt

1.1. Titular .— — •—

1.2. Sot/sotie — — —

1.3. Copii i — ~-

Tipul* Nr. de titluri / Cota de 
participare Valoarea totala la zi
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' * Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i al II-lea. 
Vll.Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile §i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

. . .  . . .  Sursa venitului: numele, Serviciul prestat/ObiectuI . .__ . . .  .Cine a reahzat vemtu , . . .  Vemtul anual incasatadresa , generator de vemt
1. Venituri din salarii . [p . M  fa/fLoW ftT( W'tfciC- tj 3  ■ <900 £U> AJ
1.1. Titular SrfhNrf- T icA -01

i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . • „  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ ... .  . . .  I
1.2. Sot/so^ie

II

1.3. Copii

I ~~~~ ’ I'’"l;71* 11' "17X1' 71111111 "" 111 *.
2. Venituri din a c t iv ity  independente v
2.1. Titular “ h  C  P-P M

;
i2.2. Sot;/so£ie —  ■—

"  i .......... .. ............... ....  i " * ■ ............. ...... t ............ .. - ‘ " " .............. t

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1 . Titular

O  : '  !
3.2. So^/sotie

i
4. Venituri din investitii
4 .1 . Titular — I —

4.2 . Sot/sotie
! .....  .....................  i .................  ' " i

|_____________________  ______ ___ t_
5. Venituri din pensii
15.1. Titular ' -— ----

c i i i i l i ..... ' . i  i  .. z  . ;r m i  .. I.- v.i ...i....Hi::::
5.2. Sot/sotie

i
6. Venituri din activitafci agricole — —
6.1 . Titular

i I _.....__ I .............................. j ........................ .. . _ _ I
6.2. Sot;/sot;ie
i i I

C  7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc — —
7.1. Titular
j .......................  *" ............. ......................... ; " ' " . .......................... ..............  " ~.......... ................ ' I

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse ^  ^ —
8.1. Titular

8.2. Sot;/sot;ie

8.3. Copii

j 7 7 7 ;___ i ; ........ ’___ 1 . ...... ......................... j ............ ... ..........................•________ _____ _..............w
Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caractenil 
incomplet al datelor mentionate.

Data completarii ^
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DECLARAŢIE DE AVERE
9

Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M avrom ati" Botoşani

CNP

^  V I h  îă $*¿A (/ -T P L / fr fr M  

domiciliul h p T ^  â~N ( ______

, având funcţia
____________  5

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia0 deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul0

A S-ÍU L foVsO C ^/yu .A aA x
•--- — — —

!
____

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*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.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul0

/V  HrHf A n i / i \9 * f -
— — - - -

!
■---

1



* 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 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie9 Modul de dobândire

f l t f jvfofpfon f ’ & v f t u n i fi

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

N O T Ă :
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

,— - — -— - — •---------

2



IV. Active financiare

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

-— — - *__

-

(/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

coţa 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



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

N O T Ă :
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 anul Scadent la Valoare

fo tu tu 1 7 /U iu  £ 7  b vu u G . )< [U>2 / ■ t e  & f io M

faoA* <L/(jyTT 7
u

1

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 1 şi al 11-lea

4



VII. 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.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

tV T h j  tf- f i o  ¿ - / - c Qï'rflH}ud- A H  E U n'c ( fp  - CP Ç>
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

k tlncmit >/V IM  t r f e i  c M W
2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie /
/

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

/

4.2. Soţ/soţie —/

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

/
5.2. Soţ/soţie /

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular /

/
6.2. Soţ/soţie

/

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii //

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular //

/

8.2. Soţ/soţie
/

8.3. Copii y

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

Data completării Semnătura
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Subsemnatul/Subsemnata,
de f e t -  QP&At

f in t - n / b
la

oA~JlZi

W

domicil*’

|V  d  h i ^7 ]
fcrOJVf  H~i(

avand functia

cunoscand prevederile art. 292 din Codiifpenal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:’

1



cknumireasi
adresa

nicredintat
contractul

contractuhi contiactului

Titular.................

Sot/sotie................
- -

Rude de gradul I1} ale titularuhii

Sodetati cometdale/ Persoana fizica 
automata' Asodatii IkniMd Cahinete 
indMduale,cabineteasodate) sodetati 
dvileprofesionale sau sodetati civile 
profesionale oi raspundere limitata cate 
desfasoarapiofesia de avocat/ Qrganizatii 
neguvemamentak/ Fundatii/ AsodatiP

/
—

!) Prin rude de gradul I  se Intel ege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
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Spitalul Judetean de Urgenta „Mavi o®rMiu\ B£dammdQ Urgenta
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 5/77<#^a v ro m a ti" B otosan i

DECLARAJIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

NR.

RE-IE3
llfl.LUNAZI.J

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere 
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

N u m e le ......... ......................................................................................

Functia / f l !.fr...... r f . t f . ..........................................................
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,Mavrom ati" Botosani.
Locul de munca .............................................
A d re s a .................................................................. ...............
Str. nr. . A . 1. ...
Codul p o s ta l................ Localitatea .........................................................
Numarul de telefon (serviciu) G?r&/ . . / ? . .  , nurnaruL_de telefon (acasa)
........................... / numarul de telefon (mobil) numarul de fax
..........................., adresa de e-mail
A)Interese personate
Indicati mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, d istribu itoare sau 
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din t;ara ale societatilor comercia le producatoare, d istribu itoare sau 
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rtic ip a re  financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|£| niciuna

(Denumirea s o c ie t a l ..................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2.Activ itate/activ itati care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|*rl niciuna

(Denumirea sodetatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2 .Interventie/in terventii punctuala/punctuale (IP): c o n fe re e  §\ alte actiuni de formare 
\£\ niciuna

(Denumirea so c ie ta l)  (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2 .3 .A lte le
\̂ \ niciuna

(Denumirea sodetatii) (Natura activitatii)

3.A lta/a lte  legatura/legaturi (far? rem unerare) (FR) 
l ĵ- niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



1
£ *

4-Indicati mai jos toate legaturile cu soc ie ta t comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p ro d u ce , prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§\ cu reprezentan^ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

(\UU d (L)atX-B)Interese ale sotului/so$iei
Numele §i p ren u m e le ....................ttt:
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile men^ionate mai sus:
I I niciuna

(Denumirea so c ie ta tii............................................ ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2 .1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
|_| niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3 .A lte le
|_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.A lta/alte  legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productjie, prestari de servicii, d istribu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (parin$i, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Ind ica t mai jos toate legaturile cu soc ie ta tle  producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din t;ara ale soc ie ta tlo r comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile m entonate  mai sus:
|_/l niciuna

2



(Denumirea s o c ie t a l ............................................. ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activita$i care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|_$ niciuna

(Denumirea societat;ii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin^ifice 
\ l̂ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor stiintifice)

2.3 .In terventie/in terventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
|*y niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a intocmit raportul de 
expertiza)

2.4 .In terventie/in terventii punctuala/punctuale (IP): a c t iv i t y  de consiliere 
|jf| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)

2.5.Interven£ie/interventii punctuala/punctuale (IP): c o n fe re e  §i alte actiuni de formare 
1̂ 1 niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.6 .A lte le  
|_f| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
\£\ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

4 .Ind ica t mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p ro d u c e , prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

D )Interese  ale persoanelor aflate in intre£inere 
Numele §i prenumele —

Ind ica t mai jos toate legaturile cu soc ie ta tle  producatoare, d istribu itoare sau 
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentant;ele din tara ale so c ie ta flo r comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|)Lj niciuna

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product^, prestari de servicii, d is tribu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentantjele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate 
mai sus.

(Denumirea societatii 
de ac£iuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata S r r m - b

Data

4



j Spltalul Judstean de Urgenta 
DECLARAJIE DE INTERES* "Mevrc>matr Bolosani

' I N T R A R E d S S lR S  , /

Subsernriatul/S,ubsemnata, N ........ff..... . . . . . . . .........r f  avand A. . . , . ?unct;ia de

^Spitalul Judetean de Urgenta. „M avrom ati" Botosani,

CNP' ............................... dom iciliat in ............................. ........................../
.................................................., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind

falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau acfionar la soc ie ta l comerciale, companii/societSti najionale, institufii de credit, grupuri de interes 
economic, precum §i membru in a so c ia l,  fundatii sau alte organiza£ii neguvernamentale:

1 .1 .....

Unitatea
- denumirea §i adresa -

Nr. de par£i Valoarea totals a 
Calitatea dejinuta sociale sau pSr£ilor sociale ji/sau a 

, de acfiuni actiunilor

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societS{ilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societa£ilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociafciilor sau fundaliilor ori ale altor organizat;ii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea §i adresa -

2.1....

Calitatea definutS Valoarea 
beneficiilor

3. Calitatea de membru in cadrul^asocia^iilor profesionale §i/sau sindicale: _ A  ^ _ ~r

3.1 .... M e'M pbfru Xtnb-t t /H lU .  S qU & T tinpfr i f h n i f r A f i
/ b o 7 V £ M e i '

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, detinute in 
cadrul partidelor politice, funcjia definutS §i denumirea partidului politic:
4.1 ... .....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenja juridicS, consultants §i civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul 
exercitSrii funcfiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finan£ate de la bugetul de stat, local §i din fonduri externe ori 
incheiate cu soc ie ta l comerciale cu capital de stat sau unde statul este ac£ionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea §i adresa

Institutia 
contractanta: 
denumirea §i 

adresa

Procedura 
prin care 

a fost 
incredintat 
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totala a 

contractului

Titular

S o f/so t ie ...............

Rude de gradul I1) ale titu la ru lu i................
So c ie ta l comerciale/Persoana fizica 
autorizatS/ Asociatii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesionale sau societSti civile 
profesionale cu raspundere limitatS care _
desfSjoarS profesia de avocat / Organizatii 
neguvernamentale /Fundatii/Asociatii2)

*) - punctul 5 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenfca juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obtinute ori aflate in 
derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de stat, local §i din 
fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar 
majoritar/m inoritar:

5.1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea 

§i adresa

Institutia 
contractantS: 
denumirea §i 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
incredinfat
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totals a 

contractului



T itu la r..............

So t/so tie ...............  -  ~  ^  —

Rude de gradul l 1) ale 
titu la ru lu i..................

S o c ie ty  comerciale/Persoana 
fizicS autorizatS/Asociatii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, s o c ie ty  
civile profesionale sau societa l 
civile profesionale cu 
rSspundere limitata care 
desfa§oara profesia de 
avocat/Organiza^ii 
neguvernamentale/Fundat;ii/
Asocia^ii2)

1} Prin rude de gradul I se mtelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie 
descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin 
calitatea detinuta, titularul, sot;ul/sot;ia §i rudele de gradul I obt;in contracte, a§a cum 
sunt definite la pet. 5. Nu se declara contractele societatilor comerciale pe act;iuni la 
care declarantul impreuna cu sotul/so^ia §i rudele de gradul I det;in mai put;in de 5% 
din capitalul social al s o c ie ta l,  indiferent de modul de dobandire a actiunilor.
Prezenta declarable constituie act public §\ raspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor ment;ionate.

Data completarii

L



S p ita lu l Jude ţean  de U rgentă 
„M a v ro m a ti"  Botoşani i.

DECLARAŢIE DE INTERESE<NR.
IN T R ¿ \R £ -IE S !R E

X U Z Q /cî...LUNAi

Subsemnatul/Subsemnata,
de M. 'C'tfriC ?  K lH  (H I

CNP

û 'T J H f  fi-

ţr T ib  ia P P  J  u d  ' fbçT &Sih*U'
domiciliul />3 ^  (!>■ í  l

, având funcţia
___________ i

cunoscând prevederile art. 292 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 si adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1

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 ale altor organizaţii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3, Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1

UTi h ¡fHuV/vrtTt- f /h* ñ W jE - T V i '/h l l
„_____ L lL g& c u i ~f\/'yoFW4-<’-t/  ,

Sacù& 'fréd- ;b C tr-Ş  'iOt-DÇ- ,( ¿

—  Ĵ A N b

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, consultantă juridică, consultanţă 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 statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumdedenumirea şi adtesa

Instituţia
contractantă:

Rocedurapnn
caieafost

Tipul
contractului

Data
încheiaii

Durata
contactului

Valoaiea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

ccntiactului ccntiactului

Titular..................

Sot/sotie..................
/r

Rude de gtadul 111 ale titularului
y

/

Societăţi comerciale7 Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu lăspunderc limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Q^nizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii

/
//

\\
\

1} Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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 punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

¿ '« f * /  f ‘ %  l'fc
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DECLARATIE/
a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director

sau de serviciu, referitoare la incomp<
(Model Ord.M. S .nr.632/2CK “bi,W /5 A R 5 - iE s iH E' ti n  *.zi..

Subsemnatul/a:...... ............................. ^ ,U ’ ..............Domicilia! In loc

Judalul .hEî L
Adresa profesionaia: Spitalul Jude]ean de Urgenta„Mavromati Botosani, strada 

Marchian nr. 11 ,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de 

incompatibilitate de mai jos:

1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn cadrul
i  1 j 1

vreunei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.

2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.

3. Nu exercit nicio activitate sau functie Tn structurile de conducere ale unei alte unitati
i i

spitalicesti.

4.Nu exercit nicio functie Tn cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la

infractiunea de fals Tn declaratii.
* »

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mention^, ‘Jfcus.

Data Semnatura



DECLARAJIE
a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a §efilor de 

sectie, de laborator sau de serviciu, referitoare

St  An  f) ZitpA-fib
Subsemnatul......................... f.........................................*.....

Domiciliat/a in ..^ .1?.$..̂ !.!............................... .-..v .................................. .................. ,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situa îile de 

incompatibilitate de mai jos:

l.Nu exercit nicio alta funcbie salarizata, nesalarizata sau/§i indemnizata, inclusiv in cadrul vreunei 

autoritabi executive, legislative ori judecatore§ti.

r } lL L U ii iu d L ib H t% a t i------
Spltaiui Judetean de UraentS 

^Movroroati"' @otossni

2. Nu exercit nicio alta activitate sau funcbie de manager, inclusiv neremunerata.

3. Nu exercit nicio activitate sau funcbie in structurile de conducere ale unei alte unitabi spitalice§ti.

4. Nu exercit nicio funcbie in cadrul organizabiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declarable cunoscand dispozibiile art. 292 din Codul penal referitoare la infracbiunea 

de fals in declarabii.

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele menbionate mai sus. 

Sernnatura ...... .•..................

Data < $-o (q • ^  ^



DECLARA TIE PE PROPRIA RASPUNDERE

art. 1833 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatatii -  cu 

(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Subsemnata, f t  fth ?

(eeneurs/interimar) al sectiei/serviciului f tP tA  ^ ________________  /a Spitalul Judetean de

Urgenta „Mavromati” Botosani. CNP domiciliat in loc.

iud. A v  ^ / ____________,

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

raspundere:

-  in conformitate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii -  cu modific\rile si completarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau 

rudenie/afin pana la gradul IVinclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:

1. Numele si prenumele____________________________________________, sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate , functia de in cadrul

secjiei/serviciului;

2. Numele si prenumele______________ 2Z__________________________ , sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate . functia de in cadrul

sectiei/serviciului;

3. Numele si prenumele__________  '_____________________________ , sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate . functia de in cadrul

sectiei/serviciului;

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte si complete;
- nu am furnizat informatii false si imi asum responsabilitatea datelor continute in prezenta 

declaratie.

Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate continutul 
declaratiei.

t

modificarile s/jcQmpletarHe~vftef‘fb]arer,.&
Spitalul Judetean - asan;

, avand functia de medic sef
----------J 9

MEDIC SEF 
Semnatura si parafa



D ECLAR A TIE P E  PROPRIA RASPU N D ERE

o

art. 1833 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 
privind re forma in domeniul sanatatii -  cu modificarile ?i completarileh.

Spitalul Judetean de Urgent^ 
.,Mavromatr Botosani

dteric

NR-T.

ITRARE-IESIR
to  ....L.kuNAku.jwi&M

Subsemnatul/Subsemnata, 4 N  A______ 0 A f t  £2

§ e f (som&rs/in terimar) al sectiei/serviciului S P c t M
de Urgenta „M avrom ati” Botosani, CNP_

------------------ y.---------------------------------

avand functia de medic
____ la Spitalul Judetean

, domiciliat in loc.
str. nr.

bl. sc. et. ap._ iud. f i o T V Z / t H l  --------------------1-----------
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privin d  falsul in declaratii, declar p e  propria 
raspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 95  din 14 aprilie 2006privin d re forma 
in  domeniul sanatatii -  cu m odificarile §i com pletarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau 
rudenie/afin pana la gradul IV  inclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sec tie i/ serviciului:
1. Num ele §i prenumele__________ 21_________________________________ ,, sot/sotie sau gradul
de rudenie /a fm ita te____________ ẐL_______, functia d e _________________________  in cadrul
sectiei/serviciului;

functia de
sot/sotie sau gradul 

in cadrul

functia de
sot/sotie sau gradul 

in cadrul

2. Num ele §i prenumele_______________
de rudenie /a fm ita te_____________~~
sectiei/serviciului;

O  3. Num ele §i prenumele________
de rudenie /afinitate___________—
sectiei/serviciului;

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte $i complete;
- nu am fiim izat inform atii false $i im i asum responsabilitatea datelor continute in prezenta 

declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles §i mi-am insu$it in integralitate continutul 

declaratiei.

M EDIC $EF  
Semnatura $iparafa


