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Spitalul Judeţean de Urc „Mavromati" BotosalDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEI
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 ^

privind reforma în domeniul sănătăţii -  republicata cu modificările si completările ulTend'are ~

in t r a r e -ieşiri
....mi

Subsemnatul/Subsemnata, 

de medic se f/asistent

/  (J /Z c /li)  Q /  având funcţia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- t  y

sef (corfcurs/interimar) al sectiei/serviciului/biroului

___ la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,

domiciliat în loc.

¡ud.

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

-  in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările si completările ulterioare,

mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu 

următoarele persoane angajate ale secţiei /  serviciului:

1. Numele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate , funcţia de

2. Numele si prenumele_
în cadrul sectiei/serviciului;

sau gradul de rudenie /afinitate

3. Numele si prenumele_
în cadrul sectiei/serviciului;

funcţia de

sau gradul de rudenie /afinitate
în cadrul sectiei/serviciului;

funcţia de_

sot/sotie

sot/sotie

sot/sotie

Declar că :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi 

complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în 

prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate 

conţinutul declaraţiei.
t f

Medic sef secţie



DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
art. 1833 alin. (9) din Legea nr. 95

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modifi :arile
fen de Urgentă 

Botoşani
ile ulterioare

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

u V T R A R É -IE S IR
É . . Û . i î G l  ./iff.LUNA £

Subsemnatul/Subsemnata, ¿2__ f având funcţia de medic sef

(concurs/interimar) ai sectiei/serviciului /zz~/ Cu')) /  la Spitalul Judeţean de

Urgenta „Mavromati" Botoşani, domiciliat în loc.
'__________

jud. / ie T c Q  (A _____ ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penai privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere:

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

domeniul sănătăţii -  cu modific\rile si completările ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau 

rudenie/afin până la gradul IVinclusiv, cu următoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:
1. Numele si prenumele

rudenie /afinitate 

secjiei/serviciului;

2. Numele si prenumele 

rudenie /afinitate 

sectiei/serviciului;

funcţia de

unctia de

soţ/soţie sau gradul de 

în cadrul

soţ/soţie sau gradul de 

____ în cadrul

soţ/soţie sau gradul de 

_ în cadrul

3. Numele si prenumele_
rudenie /afinitate ___
sectiei/serviciului;

Declar că :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta 

declaraţie.

Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles si mi-am însusit în integralitate conţinutul 
declaraţiei.

9

MEDIC SEF 
Semnătură si parafa



D E C LA R A  TIE PE PROPRIA R Ă SPU N D E ”  "

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

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările şi completările ulterfb

SubsemnatuESubsemnata, ' * CLP H  r4 , având funcţia de medic

ş e f  (comurs/interimar) al secţiei/serviciuiui r i t  

de Urgenta „M avroniati” Botoşani,

la Spitalul Judeţean 

domiciliat în loc.

jud. /fr o  r
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe  propria 

răspundere:

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

în domeniul sănătăţii -  cu modificările ş i completările ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau 

rudenie/afîn până la gradul IV  inclusiv, cu următoarele persoane angajate ale secţiei/serviciului:

1. Num ele ş i prenumele ----- , sot/sotie sau gradul

de îudenie /afinitate — , funcţia de în cadml

secţiei/serviciuiui;

2. Numele şi prenumele , sot/sotie sau gradul

de m denie /afinitate ---- , funcţia de în cadrul

secţiei/serviciuiui;

3. Num ele ş i prenumele , sot/sotie sau gradul

de m denie /afinitate , funcţia de în cadrul

secţiei/serviciuiui;

Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi complete;
- nu am furnizat infonnaţii false ş i îm i asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta 

declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul

declaraţiei.

M EDIC ŞEF  
Semnătură şi parafa


