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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, Apetrei Valerica , având funcţia  

de Membru C.A. la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani , 

CNP   , domiciliul Botosani 

________________________________________________________________________________________ , 

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 şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/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 şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……   

   

   

   

   

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

3.1…... 

 

 

 

 

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, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 
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denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului contractului 

Titular …………... 

      

Soţ/soţie …………... 

      

Rude de gradul I1) ale titularului 

…………       

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate,  societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

      

 
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 

societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 

5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

  

07.06.2017 ……………………………….  

 



Sp ita lu t Jude tean  de U r g e n t  . 
H „M av ro m a ti"  Botosaru

Subsemnatul/Subseranata,
de l zZlO M O M M t

DECLARATIE DE INTERES

A P & r f i s )  1

.R E J E
i
AN

_____ ______________ _________  , avand functia
la <j e r  P u J b u c A - f h Z

CNP r ' , domiciliul o t o Ŝ A / - / /  , __ ___

>
cunoscand prdvederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

Calitatea detinuta

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

>.l Benefidaiulde contract numde, fastitutia Procedure prin T p i1
a .;

Data Durata Valoarea
renumdedenumirea si adresa
.______ - ___- -  _____________2--------------------------------------------- ccntiactanta: careafost oorrtractului mchderii cmtractului totala a

Unitatea
-  denumirea si adresa -*

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor

1



denumirea si 
adresa

mcredintat
oontractul

oontractului oontractului

Titular................... . S c r r~

Sot/sotie................. ~

- '

Rude de gradul IJ) ale titularului

/
S s'

Sodetati com odaleTeisoana fizica 
autodzat^A sodatiifem iliale'C abin^ 
individual^ cabmeteasodate^ sodetati 
dvileprofesionale sau sodetati dvile 
profesionale cura^xinderelimitatacare 
desSsoara profesia de avocat/Qganizatii 
nq^ivgnam Enlaltf Fundaffi A soaattf-1____

1} Prm rude de gradul I  se intelege 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 contracted 
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 Sem natur-

H ..9. L  Is L Q ......
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is^H S & v-c Spitalul Judetean de Urgenta „Mt
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0.

DECLARATIE DE INTERES 
(Model Ord.M.S.632/2006)

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

Numele ................................... ........................... .
Prenumele ....................................... .....................
Functia L̂ .TT.,..........................................................
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati" Botosani.
Locul de m un ca ..............................................................
A d re sa .............................................................................
S tr........................................................... nr......................
Codul p o s ta l................Loca lita tea......................... ..........................................................
Numarul de telefon (serviciu) .......................... , numarul de telefon (acasa)
.......................... , numarul de telefon (mobil) ........................  , numarul de fax
.........................., adresa de e -m a il..............................
A)Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din £ara ale societatjilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

(Denum irea s o c ie ta t ii........................................) (detinere de (Natura partic iparii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o remunerare personal! 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
1_| niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte act;iuni de formare 
|_l niciuna

(Denum irea societatii)
2.3.Alte!e
L I  niciuna

(Sub iectu l conferin te lor sau actiun ilo r de form are)

(Denum irea soc ietatii) (Natura activ itatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
L I  niciuna

(Denum irea societatii) 

1
(Natura activ itatii)



4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acesto'ra: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din %ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale so$ului/sotiei
Numele §i prenum ele.......................................................
Indicat mai jos toate legaturile cu societatle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum $i cu 
reprezentantele din %ava ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentonate mai sus:
|_| niciuna

(Denum irea societatii 
(detinere de actiun i)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
J_| niciuna

(Denum irea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari $tiintifice 
I I niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)
2.3.Altele
I I niciuna

2 rififeli(Subiectu l confertfitelor sau actiun ilor de formare)

(Denum irea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
|_| niciuna

............................... .................................................... ......................*.....
(Denum irea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

Indicat mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna
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(Denum irea soc ietatii 
(detinere de actiun i)

) (Natura partic iparii financiare)

2.Activitate/activita$i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durablla/durablle sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
J_| niciuna

(Denum irea societatii) (Natura legaturii durab ile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|_| niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Natura stud iilo r sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
|_J niciuna

(Denum irea societatii) (Denum irea produsului pentru care s-a m tocm it raportu l de 
expertiza)

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): activitati de consiliere 
|_J niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Natura activ itatii de consiliere)
2.5.Interventie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
|_| niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Sub iectu l conferin te lo r sau actiun ilo r de form are)
2.6.Altele
|_j niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Natura activ itatii)
3.Alt5/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|_| niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Natura activ itatii)
4.1ndicati mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere 
Numele §i prenumele

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
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reprezentantele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei socie ta l din categoriile mentjionate mai sus:
J_| niciuna

(Denum irea s o c ie t a l ............................................) (detinere (Natura partic iparii financiare)
de actiuni)
2.Indicate mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, distribute, import fn orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din t;ara ale societatjilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata ......̂ P̂ r/T̂ -.frT/...... ............................................................

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 ceie men£ionate 
mai sus.

Data J.L.c?..C . . M & Sem natura


