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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul   _ DR. RADAUCEANU PETRE , având funcţia  

de 

_MEDIC 

SEF____________________________

___ la 

___UPU SMURD SPITALUL JUDETEAN 

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 

     

    

    

    

    

    

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.MEMBRU FONDATOR ROTARY CLUB 

BOTOSANI 
MEMBRU  

   

   

   

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

3. 1. COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA- FILIALA BOTOSANI- CONSILIUL JUDETEAN –IAN.2016 

MARTIE 2016 

3.2.MEMBRU SINDICATUL MEDICILOR SPECIALISTI FILIALA BOTOSANI 

 

 

 

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 PRESEDINTE COMISIA MEDICALA  JUDETEANA A PNL   BOTOSANI…… 

4.2 CONSILIER JUDETEAN- CONSILIUL JUDETEAN  BOTOSANI- RETRIBUIT 9723 RON 
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5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță 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: 

denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 

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 

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 Semnătura 

  

09,06.2017  ……………………………….  

 



cunoscand prevedirile art. 292 dill Codul penal jirivind falsul in decla/atii, declar pe propria raspundere:’

sail actionar nadonklfc instil

Nr. de parti 
sociale sau

Valoarea totala a 
partilor sociale

Unitatea
denumirea si adresa Calitatea detinuta

de actiuni si/sau a actiunilor(U> j7f-/u\j CWF> \ 
t  TTrfiTTTT P 'H -A f* / }  i®tyUC4'0^ :  //

P 0  (sVJUVLW .
-P-iiiH b A X )

Unitatea
Calitatea detinuta Valoarea beneficiilorsi adresa

I^KoT^C/J C:<9 P ri~v~Q77

V F A & J f M ^ & r T
5. Contract®, mclusiv cde de asistenta jurifflca, consuttajfita ju r id t^  c ^ ia ta iita  si civile, obtinute ori afiate 
urderularc m tiwpul exerritarii fu ncpor, inandatelor sau dem nitplor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fondun externe ori inebriate cu societafi coinerciale cn capital de stat ban unde sbrtul esie

Valoarea 
totala a

mmH

'■* >- ~ v%’- r. ■.‘sSt v-'; >-iL 1 •' y*- ' ■' W.’*V
5.1 Benefidarul de contract namely 
prenumdedenumirea si adresa

bsdtutia
contractanta;

Etooeduraprin
caieafost

Tjpul
contractului

Data
fcdideni

Durata
oonfcactului

i



daiumireasi
adresa

moediritat
conlractul

contractului contractului

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

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

J  yRude de gradul I1̂ aletitularului V

Sodetati comadaldPersoana fizica 
autorizata  ̂Asodatii iknM e/Cabinete 
individual^ cabinete asodate, sodetati 
dvflepiofesionale sau sodetati civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfasoara profesia de avocal/ Qrganizalii 
n^uvanamailale'Fundalii/Asodadi^___

!) Prm  rude de gradulI 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 
caracterul incomplet al datelor mentionate. \

oenale pentru inexactitatea sau

C a

9 l t
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c Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 5177m

1 S p ita lu l Jude tean  de U rgent^ 
. f , M avron idti Botosam

DECLARAJIE DE INTERESE ■ iN T B A B B -lE .
(Model Qrd.M.S.632/2006)L|̂ / n m  7,.l.Lm>

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, p e rsm a lt^ ctT fu^  conducere 
„ _  (sef de sectie, sef de laboratcr, sef de serviciu)

N um e le ......

f  u n ct i ̂  ;;.....................
Adresa profesional? Spitalul Judetean de Urgenta ,(Mavromati" Botosani.
Locul d e ^ m u ^  
Adresa
Str. . . E . & ........
Codul p o j ta l................Localitatea . . . Q ..,?V ; / i(S f;.....................
Numarul de telefon (serviciu) ^7 ilumam| % e  telefon (acasa)
.......................... - numarul de telefon (mobil)0 .^ .O /z^ .ft .T / 7  numarul de fax
.........................., adresa de e -m a il.............................. '
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din £ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Prirticipare financiara ia capitaiui unei so c ie ta l din categoriile mentionate mai sus- 
^F-niciuna

ac^uni')11̂ 3 S0Ciet^ i i ........................................) (de£inere de (Natura partic iparii financiare)

2.Activitate/activftati care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

liciunal^ n i

(oerrarnirea societa$ii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare 
Ij^niciuna ____

Tumirea s o c ie ta l)

2.3.Altele
IVJ niciuna

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

societa£ii) (Natura activ itatii)

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

(Denurrurea^societa t;i i) (Natura activ itatii)



4.1ndica$i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul ^cestora: 
product;ie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezeritant;ele din fcaravale societat;ilor.comerciale producatoare, distribuitoare sau

B)Interese ale
Numele §i prenumele .fkrf?.}*..T....................
Indicaf mai jos toate legaturile cu societafle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Rarticipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile menfonate mai sus:
J_!r niciuna

(D§rmmH*e£'sodetatii............................................ ) (Natura participarii financiare)
(de£ir>ere de actiuni)

2.Activitate/activita# care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
mupca cu remunerare regulata) 
lljn ic iu n a

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durablle^sau-perffianinte)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (I£)^ ta^ ird in ice §i lucrari §tiint;ifice 
niciuna

Dejiumirea societatii)

2^.Altele 
iciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

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

(Natura activitatii)(Dei^wntreTsocietatii)

4.1ndicati mai jos toate legaturile cu societatjjcomefcTale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d is t ito ^ T lm p o rt  in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan^ele dintara'^Tesocietatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

Indicate mai jos toate legaturile cu societa^ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantjele din £ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 

t^toare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
iipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile men£ionate mai sus: 

niciuna



(Denumirea societatii 
(detinere de actiuni) (Natura participarii financiare)

2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o remunerare p e r s o n a l
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permaroeiita/penrianente (LD) (contract 
munca cu remunerare regulata) —  v y 1
I^O?iciuna

(Denumirea societatii)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): 
ILM ic iuna

(Natura legaturii durabile sau permanente]

rucrari §tiintifice

(Denumirea societatii)

^.SJnten/en^ie/interven^ji punctuala/punctuale 
liciuna

(Natura studiilor sau lucra rilo rjtiin tifice j’

de expertiza

(Den ea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a mtocmit raportul de
expertiza)

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): activltati de consiliere 
IH  mciuna -—

(Natura activitatii de consiliere)(DernjmTrea societatii)

2^5,Interventie/interventii punctuala/punctuale"(IP): conferi^ie'§i%lte actiuni de formare 
|_ij mciuna _______—

(Denumirea Societatii) 
2.6.Altele 
|_| niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

Indteap mai jos toate legaturiie cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu



reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.

f

 cipare financiara la capitalul unei socie ta l din categoriile ment;ionate mai sus: 
iuna

• • f • ....................

(Denumirea soci< rT7.................................) (det;inere (Natura participarii financiare)
de ac

2.Indicate mai jos toate legaturile cu societa l comerciale^Jndifei^nt-de-pfefilul acestora: 
productjie, prestari de servicii, distributie^Jm^ort^V^Tce^dorr^iu de activitate, precum 
§i cu reprezentantjele djn^aj^^e--secf^taffior comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.SubsemnatuL

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 cadru! 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legaf cele ment;ionate
mai sus.

Datan - 0 \  W f >
Semnatura .

4



Subsemna^l/^ubseffinata,

s/.v la

DECLARAJIE DE INTERESE

i7 l- E fiipU C E JV U  f/g[7H L

!I\JTRARE-IES|RE

avand funct;ia de

Spitalul Judetean de Urqenta „Mavromati"—Botosani. 

CNP domiciliat in

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind 

falsul in declara^ii, declar pe propria raspundere:

1, Asociat sau actionar la soc ie ta l comerciale, companii/societati nationale, institute de credit, grupuri de interes 
economic, precum §i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Nr. de parti Valoarea totala a 
Calitatea detinuta sociale sau parti lor sociale §i/sau a 

de actiuni actiunilor

Unitatea
- denumirea §i adresa -

1 . 1. .ILo'rtW'i CLO^ 
c-efiStejoL rroh& ii& ty' ■ t- f£ /y h 'W

w  , mu?*#- / v&/-
2. Cafttatea de membru Iri or^afteie de conducfcre, administrare £i control ale societatilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea detinuta Valoarea
be«eficiilor

h T s i t f & r : ^  h -M &
J r  /is rJFI&M  %, * ecu/ —

S Y  P^oTiFcy 7) CsPIL V t t j l '1
3. Calitatea de m^mtfru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale: ’ (  / ,  \ /. A

d  ;  ~  .
$ U  l) / c  /n  v i H  gfo 'a  to  /l  $  p ic  / 4  -  / y  t r  v j
4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, detinute In
cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidulyi po litic^  A v _ ^  „ A ^  v'\ ^
, 1  fK IL S & J tip r i b-c H £ ( ) / c / ro t t  '] Ljq  §•$  8-/J%L
/H. P 'f iy C n Jv i^ /  hQ-rtoc/L/TT- —A  A  8-A /Ti— -t L ' / _

; ^ v
5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consu ltan t §i civile, obtinute sau aflate In derulare In timpul 
exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate 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 actionar majoritar/minoritar:

i ProceduraInstitute .
5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractanta: Pnn care Tipul . . .  .. Durata

denumirea 5i . a f° st, „ contractului lncfhel? r" . contractului “ tala a, 
adresa incredinjat contractului contractului

contractu I

prenumele/denumirea §i adresa

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

Sot/sope ...............

Rude de gradul I1) ale titularului ................

Societati comerciale/Persoana fizica 
autorizata/ Asociatii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cu raspundere Iimit3ta"care 
desfa§oara profesia de^ayoeaf? Organizatii 
neguvernament^Ia-Zfundatii/Asociatii2)

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

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta §i civile, obtinute ori aflate In 
derulare In timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local §i din 
fonduri externe ori Incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar 
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



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

So t/so tie .............

Rude de gradui l 1 
titu la ru lu i............

Soc ie ta l comerciale/Persoana 
fizica autorizata/Asociatii 
familiale/Cabinete ind iv idua l, 
cabinete asociate, societa l 
civile profesionale sau societa l 
civile profesionale cu 
raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de 
avocat/Organizatii 
neguvernamentale/Fundatii/
Asocia£ii2)

1] Prin rude de gradui I se Tntelege parin^i pe linle ascendenta §1 copii pe linie 
descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin 
calitatea detinuta, titularul, sotul/sotia §i rudele de gradui I obt;in contracte, a§a cum 
sunt definite la pet. 5. Nu se declara contractele societatilor comerciale pe actiuni la 
care declarantul impreuna cu sotul/sotia §j rudele de gradui I detin mai putin de 5% 
din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.
Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

L & i . x & t f
Data completarii


