
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de ASIST. MED.ŞEF
CNP

CLAUDEA TOSCA MURGOCI , având funcţia
la SP. JUD. DE URG. „MAVROMATI”

, domiciliul BOTOŞANI

*

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 SINDICATUL SOLIDARITATEA -  PREŞEDINTA COMISIEI DE CENZORI

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, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numele. Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/dmumirea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a
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denum irea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

T itu lar......................

S oţ/soţie......................

R ude de gradul I1} ale titularului

Societăţi com erciale/ Persoană fizică 
autorizată/ A sociaţii fam iliale/ C abinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere lim itată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvem am entale/ Fundaţii/ A sodaţii2)

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 

09.06.2017

Sem/iătura
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DECLARATIE DE INTERESE

• Judetaan da Urc;ant&
'^ fM a v r o ^ V  B o tto m

\NTTB A R E ;1 &S\&c~ .
,  th

Subsemnatul/Subsemnata, , avand functia
dc * 6 /& T  5 e r  S 3/? * / ia /W tY S d W ? ? - /* /y fr # 7 7 S * -* A
CN1* domiciliul

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de
i n t o r a c  A i > h n A m S < «  n r A o i i m  c S  m o m h r n  i n  a c n n i a l i S  f n n r l o f i i  c a n  a l f a  n n n a m T d l i S  n a m i r a m n n i A n f o l n *

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni _________________2______________

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
____ a____________________ 2_________________

1.1......  .. ....................................... .— --------- —

----------------------------------------------------------------
_____________________— ---------------- --

regiilor an to no me, ale companiilor/societatilor nationale, s
a n a n A n i i n  „}„ r t c k »{«+K I n ^ «n>1 J i£.

Unitatea 
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta

itale:
J£. , T.V, , - i . u  ., *AW , ; ~  u--------- Li

Valoarea beneficiilor

2.1

m l asociatulor profesionale ja/sau sindicale ^BuB aa H E l Sias2a£ . ; •. ■-

/W rO .S~/hM ;
/

4. Calitatea de membra in organele de conducere, administrare si control, retnbuite sau neretribuite, 
delinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants! juridica, consultants! si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar; . s ’ •* • ....f,.-. ••••
5.1 Benefidarulde contract mnnele, Insdtutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumelê lenumirea si adresa contractanta: careafost contractului mchderii contractului totala a

1



V ■<*

denumirea si 
adresa

incredinlat
contractul

contractului contractului

Titular.................... ______ __

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

Rude de gradul I1} ale titularului

Sodetati com eidaldPersoana fizica 
autcrizat^A sodatiilkTriM d 
individuale.cabineteasodate, sodetati 
dvileprofesionale sau sodetati civile 
profesionale cu raspundere limitata care
desfasoara piofesia de avocat/ Qganizatii 
neguvemamertalg' Fundajii/ Asociatii2'

Prill 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

£ f . J i c / £
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eoiraiut Judetean de Urgenta.
S P IT A L U L  JU D E T E A N  D E  U R G E N T A  „ M A V R O M A T I"  B O T O S A N Ii jv i a v r o m a t i ' '  Botosam

D ECLA RA JIE  D E IN TER ESE  
(Model Ord.M.S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personalului cu functii de conducere 
($ef de sec(ie, sef de laborator, sef de serviciu)

Numele A W & O Q /
P r e n u m e t e Z I
Functia ..I ?.?.-.... .... fc&fyC..-.  .........
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,-Mavromati" Botosani. i
Locul de mufica ...../?.(£/
Adresa ....L . .C,. . ......... l/ . J . . ........
Str. .........A & .Z P .-M Z X /....................  nr.....................

Numarul de telefon (serviciu) GZMw/J.yQ .7 ...... ,a f/wmjijiuL ji£  telefcin (acasa)
........ ................. , numarul de tejefon (mobile . numarul de fax
......................... , adresa de e-mail
A)Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
|V£ niciuna

(Denumirea societapi....................................... ) (depnere de (Natura participarii financiare)
acpuni)
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) 
m  niciuna

(Denumirea societapi) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e si alte act;iuni de formare 
1X1 niciuna

(Denumirea societapi)
23.Altele 
()u niciuna

(Subicctul conferinfcelor sau acpunilor de formare)

(Denumirea societapi) (Natura activitapi)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
| ̂ [iniciuna

(Denumirea societapi) (Natura activitapi)



4 .Indicat mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producfe, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum ' 
§i cu reprezentant;ele din (;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sofei
Numele §i prenumele........................................................
Indicat mai jos toate legaturile cu societatle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
1. Participare financiara la capitalul unei societapi din categoriile mentonate mai sus:
V j  niciuna

i..................... . *............  ........................................
(Denumirea societapi............................................... ) (Natura participarii financiare)
(depnere de acpuni)
2. Activitate/activitat care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
mpnca cu remunerare regulata)
|)l | niciuna

(Denumirea societapi) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/interven£ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin îfice 
IV i niciuna

(Denumirea societapi)
2.3.Altele 
\V\ niciuna

(Subiectul conferin(elor sau acpunilor de formare)

(Denumirea societapi) (Natura activitapi)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)

niciuna

(Denumirea societapi) (Natura activitapi)
4.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productfe, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§f cu reprezentant;ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

Indicat mai jos toate legaturile cu societatle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentonate mai sus:

,y(| niciuna

2



(Denumirea societapi ...............................................) (Natura participarii financiare)
(detmere de ac(iuni)
2.Activitate/activitapi care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(LD) (contract de

(Denumirea societal) (Natura legaturii durabile sau permanente) i
.Intervenpie/intervenpii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiinpifice 
niciuna

(Denumirea societ3(ii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiin5ifice)
,2/3.Intervenpie/intervenpii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 

niciuna

(Denumirea societapi) (Denumirea produsului pentru care s-a intocmit raportul de
expertize)

.Intervenpie/intervenpii punctuala/punctuale (IP): activitapi de consiliere 
niciuna

(Denumirea societapi) (Natura activitS(ii de consiliere)
2,5.Intervenpie/intervenpii punctuala/punctuale (IP): conferinpe §i alte acpiuni de formare 

niciuna

(Denumirea societapi)
2/6.Altele

niciuna

(Subiectul conferin(elor sau aciiunilor de formare)

(Denumirea societStii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
| niciuna

(Denumirea societapi) (Natura activitS(ii)
4.1ndicapi mai jos toate legaturile cu societapi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producpie, prestari de servicii, distribupie, import Tn orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentanpele din para ale societapilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate Tn Tntrepinere 
Numele §i prenumele

Indicapi mai jos toate legaturile cu societapile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentan£ele din t;ara ale societa^ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
V| niciuna

,  r _  _

(Denumirea societ5t;ii............................................ ) (de£inere (Natura participarii financiare)
de acfiuni)
2.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantjele din £ara ale societaflor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata....................................................................................j........... ,
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 cele1 mentjionate 
mai sus.

Semnatura

4



DECLARAŢIE DE INTERE 5Ş p i:ahtî J •;a n  Ur^entâ
, ^ îo sa p i

jeS u bsem n atu l/S u bse m n a ta, . JfYtYYYY'.... YYYYJYY,
Â5i/YYY....J.C.......... , la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,

CNP domiciliat în ...............................................

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 -

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau a 

de acţiuni 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 Calitatea deţinută Valoarea
- denumirea şi adresa - beneficiilor

2.1.... ....

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

/r i^ r i/n r i c ri * J iu  r ic tfr i/u s  Ydri,
' ^ / u r i  ne fir i\

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, consultanţă şi civile, obţinute sau 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)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"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, 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........'TrrT'
Rude de gradul l 1) 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 pct. 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.

// €<c. dv/fData completării
Semnătura


