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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, Mihai Corneliu , având funcţia  

de               Manager la Spitalul Judetean de Urgenta ,,Mavromati” Botosani , 

CNP   , domiciliul jud. 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…... Nu este cazul    

    

    

    

    

    

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……Nu   

   

   

   

   

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

3.1…...Nu 

 

 

 

 

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……Nu 

 

 

 

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 …………... 

nu este cazul      

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 

  

06.06.2017 ……………………………….  

 



















DECLARAŢIE DE INTERESE

opîtslii! Jucf<3t@3n 03 L> 
„M avromati" Soiossa o î

Subsemnatul, MIHAI GHE CORNELIU 
MANAGER LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA „MAVROMATI” BOTOŞANI 

, domiciliul in Botoşani
CNP

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţii 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......

Nu este cazul X X X
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.......
Nu este cazul X X

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

Nu este cazul
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.......

Suspendat din calitatea de membru PNL
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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, 
pimumeledenumirea şi adtesa

Instituţia
contractantă:
denumiieaşi

adiesa

Procedura prin 
caro a fost 
înerodinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheiem

contractului

Durata
contractului

Valoaroa 
totală a 

contractului

Titular...............
X X X X X X

Soţ/soţie...............
Nu este cazul X X X X X

Rude de gradul I11 ale titularului
Nu este cazul X X X X X
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Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
aitorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile X X X X X X
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Qganizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

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 soţul/soţia şi 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

27 IULIE 2015
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Spitalul Judeţean de Urgentâ 
„M avrom ati" Botoşani

UNITATEA SANI TARA ^>7?/ rflLU L Y u  DĈ T  
.............t~i//

DECLARAŢIE DE INTERESE A MANAGERULUI
r

Numele.................. 77Z7?7Z'7L7 ............. .•.....
Prenumele...............TzŢ&fZ.fA. ̂ T.ZfV.........
F uncţi a ....................... 'yt6s&!EE&?!.

Adresa profesională

r
» e z rrrcr7 *( X I C ><=^  u r?< T > c r

. ........y r̂.Q!y?.A~r ~ f' /
A d re sa .........  ....
Str............ /S Â A /.?.ZZ.tiJ.AV. nr............... U ................................  ' ^
Codul poştal............................ y. Localitatea.........^
Numărul de telefon (servicii?). /.tff?.i !Ţnumărul de telefon (acasă)..................,

numărul de telefon (mobil) numărul de fa x ...........................,
adresa de e-m ail.........................................................................................

A. Interese personale

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
'y\ niciuna

77 {J C O 'S y  t

(Denumirea societăţii..............(Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni) *

2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de

munca
cu remunerare regulată)

A .u c Z O '^ l
/ A  niciniciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare

ZZZZZZZr.ZZZZZÂ ẐZZZZZZZfZZZZZî . —  /

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor
de formare)



(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3. Altă/alte legătură/legături (Iară remunerare) (FRk

\X  niciuna
fJ u

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul 

acestora: producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, 
precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare 
sau exportatoare. . /  *  ’ /  J

CjCj 'ZU  /./f.U .

B. Interese ale soţului/soţiei
r

Numele şi prenumele.............. .......................... T.!.'1 ..77. ................................

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
t j)(j niciuna *

(Denumirea societăţii.............^ . . . . )  (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)

2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de 

muncă
cu remunerare regulată) • .

I )  jV] niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IPO: conferinţe şi alte acţiuni de formare

, M  niciuna
..............r .................... y............................. /...................S I .......

(Denumirea societăţii) 

2.3. Altele

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor 
de fonnare)

niciuna



(Denumire;! societăţii) ( N ; i I i i i ;i aclivităţii)

4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul 
acestora: producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activilate, 
precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor copierciale producătoare, distribuitoare 
sau exportatoare.

C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)

Numele, prenumele şi tipul de rudenie

Indicaţi fnai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:

(Denumirea societăţii....................... ) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)

2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de 

muncă
cu remunerare regulată)

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice

niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura studiilor sau lucrărilor
ştiinţifice)

2.3. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
jVf niciuna



(Denum irc;i societăţii) (Denumirea piodusului pentru care s-a 
întocmit raportul de experţi/.a)

2.4. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale ( II*): activităţi de consiliere

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii de consiliere)
2.5. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor
de formare)

2.6. Altele
niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul 
acestora: producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, 
precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare 
sau exportatoare.

D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.

1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
niciuna

(Denumirea societăţii ) (Natura participării financiare)



(deţinere de acţiuni)
2. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul 

acestora: producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, 
precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare 
sau exportatoare.

Subsemnatul/S u.bseffîttata^rr.......... ........................ ....................................... ,
declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivităti de care trebuie să fac dovadă în cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai 
sus.

Data a '3 .  J f Semnătura


