
I Spita lu l Judetean de Urgenta 
„ M a v ro m a t i"  B o to sa n j

I N T R A R E - I E S i j F i E D E C L A R A T I E  D E  A V E R E
NR. -UNA/

Subsemnatul/Subsemnata,
de fiP  :T O  /H o M  *

CNP

____ , avand functia
la  l L- / j b  Jfr? Od & tPhftfr- /£ 1/foA

domiciliul /^TJT^S /fo r i -
i i U-  / f rO r ^ ^ / f r K ________________________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia^ detin urmatoarele:

* 1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

- ------------7
/

/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dpbandirii Suprafata

/
Cota-
parte

Modul de 
dobandire Titular ul2)

f^'Wj/hrh / v l(X )(o J0c*l 1
f  ' / )

?
/

1



IV . A ctive fin a n cia re

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institute financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

f lW M Jo tnCOQO } Oo
/

)
/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile si participant in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

«N.

)

/

/

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadentla Valoare

—

- /

f

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular -------------

/
1.2. Sot/sotie /

/

1.3. Copii

/
*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  si al 11-lea

I
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VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal mcheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular n i  i J jh tu *  fa J fr ~ fy v r x & u  * ,oo

'  i /  ■’
/

1.2. Sot/sotie -------- -
“ V

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular ^ /
2.2. Sot/sotie /

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular ---->

//
3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii >
4.1. Titular r— 7/
4.2. Sot/sotie /

5. Venituri din pensii
5.1. Titular ■ ■)

/
5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular ~ ~ 7/
6.2. Sot/sotie
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular -------)

/
7.2. Sot/sotie /

/

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

1
8.2. Sot/sotie f/

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

.......
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Spitalul Jucietean de L u S i  ilc*

DECLARATIE DE INTERESE
iNR..

„Mavromaii" Botu:

Subsemnatul/Subsenjnata, ______  f&fc ft>4____________________  , avand functia
de i(Z-b' /ty  rfk-i  i HrfVh la (C s h j  '  faF C >2 CitrTtrfi ~ AO ?Qf

domiciliul /j~0 'J O S ^ J  /

77  . ^
cunoscand prevederile art. 292 din Codul pedal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institute de credit, grupuri d

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1...... ~------ .

;
//

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de intere

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......
/

3. Calitatea de membru in cadrnl asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... 2
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuitc 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic___________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflat 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice flnantate de la bugetul d 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
actionar majoritar/minoritar: _________________________ _________ __________ _________ ________
5.1 Benefidarul de contract numde, Institutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumeledenumirea si adiesa caitractanta: careafost contractului incheierii contractului totala a

1



deninniiea si 
adresa

inaedintat
cmlractul

caitiactului contractulu

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

Sot/sotie...............
7
/

Rude de gudul 11 ’ ale titularului

Sodetati comerciale/ Pasoana fizica 
autcrizata/ Asodatii familiale/ Cabinete 
iixlidduale, cabinete ascxiate, sodetati 
dvile profesimale sau sodetati dvile 
piDfesiaiale cu râ yunderc lhnitata care 
desfasoara profesia de avocat/ Qganizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii2)

1 * Prin rude de gradul I se rntelege 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 contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul rmpreuna 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 Semnatura
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DECLARAŢIE DE AVERE
5

Subse
de

CNP

atul/Subsemnata, ____ / ^ / (  ____  , având funcţia .
' p f a f i & i s  la tnF (r£& ?L /7n  - A c j r f r fr ^  (

, domiciliul / r ^ D  7 ~ ^ 3 /9 7 / / __________________________________

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

----- - -------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

t/ * 7  v p
— CcfHfiPrQMf- /C A V .

•— — -— — ------
J

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi* Anul de fabricaţie Modul de dobândire

f\u7t> TU Jo/o C if

T-------- — ,-------- »-------

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

,-------

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

'
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IV. Active ñnanciare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

A Xo / SXf, ¿?O 0y O #  /W
— -— — — ------------

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

*--------- ------------ ---------- —

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular — •--------------------------- --------

1.2. Soţ/soţie — — •—

1.3. Copii •------ ---------

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular t tW U a - j fu & te fa J fW to ă W  fa ~ fin ù & u  ê& rffi& b v  U t â v o o0 ' /

1.2. Soţ/soţie — .------ '—

1.3. Copii ------ <------- —

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investita >
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular ___ - >____

7.2. Soţ/soţie ------- *------

7.3. Copii -------- _____ - ------

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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DECLARATIE DE AVERE
9

Spitalul Judeteani da Urgent* 
,,Mavrarn«tl" Qotosani

i n t r a r e

Subsemnatul/Subsemrfata,
de ~ i f F  f a n w  A tM irfcS X lr t)

Cjyp

;\Q ______ .__________  , avand functia
la Iffl/ J \ l & rT P *j\j fr}F - ft*y f $s

domiciliul y u r t. ^ 5 /farh
'Til thE=>)Uc~ fo i T&5 A7S

cunoscand prevederd^rt. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1* detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

■ P M
1

• - , : f l l l l :I S p S l ? v p i S p | K f ,^ s | f i |

-------• — -— — —

_ _____

r -------- ------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

y

--f?1
C>

t7o<o-£~~ 4ctu f$o \Ja /r-C u ltd- Jr’b t / ^  ib lft*  ■

------- — .__
i f  )

I

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

p i p l i l p g j | g i i g | | | ^ ^

y W o Cm  1

— •------- •— - —

■ • -

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

m . Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

2



IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.

t l J I S s a s ;
p i p m  S o Id /V a lo S ^ la z i

-  ?9 r tr ^ Z o / o O O  .

,---- '— — —

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fisca l anterior).

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate. *

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2 ) 
ctiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal



9

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institute publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depaseste 500 de euro*

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  si al 11-lea

4



ft

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

/. 1'f iii/uri ilin saiarii 'i k m m i  w m  1' ‘u-, 'v '  ?.••' •;.
1.1. Titular f a j & p S  /t> rfsJ, \  - t e i t t .  c o

a .
J

/

1.2. Sot/sotie ----- —
9 9

— . —

’depend. M y t S & M •' v  j
2 .1 . Titular — — - *—....

aoysotie
9 9 *•

D• 1. 1 ilu la l *- 1 * ---------

3 .2 . Sot/sotie -----------*
9 9 N

4, V e n irn d in iitv e sM i.:.^ :  S ®  *' : . v .  SV  H  *% • -
w — ~

9 9

5, V<mitun dm  pa tsn  . - - ;  -

jfti. 1 muar ...

k O Cl a! /pa4ioi
9 9

■

i V enituri din q tiiyU fltiagricd le  : 'J V  ■ ■  * /•  ̂ •]

.1. Titular < ■ ■■

.2. Sot/sotie —------------------- T=-------------- -

5



■ ■  ... ■-

-  V*- - '
?r . ^  V .»<•» «

> O n e a realizat venittil v ^ resa »' generator ae venit - mcasat >
• '  • ■ • .•■■ .< ;  • ■ • ' • ’ • . ■ .  . • . ■ .

• • - - - .  : ,  -  v  • ,  .  ■ ■ ' ■ ' * ' ■ ■  • -  . > • -• ,  .  .- .. :•. . • '•  •;7. rnr

7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru iuexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semi;
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L ff i^ £ ,ES'R£i
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemilata. * /O  «____________  ______  , având funcţia ?
de J €*F ptf) U  fhcM //YTfffoff}  1/  Ia / ju k c ^ '^ > /  r ) ^ , r

CNP , domiciliul /fa&W*? &rh
4.

■ * “  5

cunoscând prevederile art/292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

/

/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NO T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

cJ~00(o '  JoefUL " f& b //5  J  vi
— -

/

/

/

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

kUf\97L>£i£iV M u u a  ) Â o / o

--------»

/

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

--------------------7

/

7

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoareaînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

________________________^
/

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

< Z & C . i f c f H J K 2 _ / e / X o w ff f )  x O <o O j  O O  s

-------- 1

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

/

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular - _
" 7

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii /

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

4



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular iC  I & A ' t e t J  MM• X P .4 O .j0 C

1.2. Soţ/soţie '---------- — ............ ' .................. 7

1.3. Copii /
/

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular ' ------------- ^

2.2. Soţ/soţie X
X

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular _____ ' ------ 7

X
3.2. Soţ/soţie /

X__________
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular X

X
4.2. Soţ/soţie X

X
5. Venituri din pensii
5.1. Titular ---------------y

/
5.2. Soţ/soţie /

/
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular ----------- -------- ------------------7

6.2. Soţ/soţie /
/

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular *c — — -----------------------------------

7.2. Soţ/soţie /
/

7.3. Copii X
/

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular -------------- ------------------------- ----------------------

/
8.2. Soţ/soţie /

/
8.3. Copii X

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

6



I Spita lu l Judetean de Urgenta 
„ M a v ro m a t i"  B o to sa n j

I N T R A R E - I E S i j F i E D E C L A R A T I E  D E  A V E R E
NR. -UNA/

Subsemnatul/Subsemnata, ___________ _ _________
de fh n  i \ £ u  A i n v t  , la f o ? a t  f ,  - jfc  M t x k

CNP , domiciliul /rrfTpO ^ rb+~>
Zm e LA

& ± C A £lS> , avand functia

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1* detin urmatoarele:

* 1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul1*

- ------------7
/

/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dpbandirii Suprafata

/
Cota-
parte

Modul de 
dobandire Titularul2*

f^ 'W j/h rh J0c*l /h crtfS  l
f  '

/ )

7
/

1



IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institute financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

f lW M Jo tnCOQO } Oo
/

)
/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile si participant in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

«N.

)

/

/

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3



3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadentla Valoare

—

- /

f

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular -------------

/
1.2. Sot/sotie /

/

1.3. Copii

/
*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  si al 11-lea

I

4



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal mcheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular n i  i J jh tu *  fa J fr ~ fy v r x & u  * ,oo

'  i /  ■’
/

1.2. Sot/sotie -------- -
“ V

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular ^ /
2.2. Sot/sotie /

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular ---->

//
3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii >
4.1. Titular r— 7/
4.2. Sot/sotie /

5. Venituri din pensii
5.1. Titular ■ ■)

/
5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular ~ ~ 7/
6.2. Sot/sotie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular ----- )

/
7.2. Sot/sotie /

/
7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

1
8.2. Sot/sotie f/

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

.......
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CNP
'kn 'O P i- p y V ÎV S /M

DECLARAŢIE DE INTERESE*

r Q / b ^
D / la x^z /T f^ / ’L 

, domiciliul /&Q TPŞ j4yi~^

Spita lu l Judeţean de Urgenîâ 
„M a vro m a ti" Botoşani

\N T R A R E -jE S
Z! ţ/.e .LU

1/L
Subsempatul/Subserjuiata, 0 7 1/ ^7/v  • __________ _________ ’ având funcţia
de <feryr / k î  /W (J  '/M ili/ J T $ J 7 7 ^ y  la ' yfty ' /TfUfL f i i  &?[&&?/

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 d 
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, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:____________________

Unitatea
-  denumirea si adresa ----------------------------------------------1_________________________

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
2.1....... —---------- - ------------

N

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

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 aflat 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
acţionar majoritar/minoritar: _________________________ _________ __________ _________ ________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura pin Tipul Data Durata Valoarea
ţxmumde/denumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului
»

Titular...............
"------ •w - ------------------- — ------

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

Rude de gradul I1 * ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale7 Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale'' Fundaţii/ Asodaţii2)

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 sotul/sotia si 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

¿ M J qÆ

2



Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Unitatea
denumirea si adresa Calitatea detinuta

Calitatea detinutaUnitatea
-  denumirea si adresa Valoarea beneficiilor

U Benefidaruldeocnlractnumele, bstitutia* Rooeduraprin T pil Data Dutata Vakmea
icnumdedenumireasi adresa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ccntractanta: careafost oontradului f n c h e i e n i oontractuhi totala a

Spitalul Judstean de Urgr 
„Mavromati" Botosani

I N T R A R E - I E

DECLARATIE DE INTERESfc^ ^ ^ 1 G1UW

Subsemnatul/Subsemntfta, „ __________ /& _______  __ , avandlbnctia
de la r / A f f r k - l t  A l t  j p T f f # ) ' /  ^

CNP , domicjliul
/M

cunosc * preve&erile art. 292 din Codul penal qprivind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1



denuminsasi
adiesa

ihoedinlat
contractul

contractuhii contractului

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

Sot/sotie.............. _
- ' ‘

Rude de gradul IiJ aletitulaiului

Sodetati comadaldPersoana fizica 
autorizata/ Asodajii ikmKaldCabinete 
individualê  cabinete asodate, sodetati 
dvileprofesmale sau sodetati dvile 
profesicfiale cu raspundere limitata care 
desSsoaraprofesiade avocal/On&nizatn 
ne$ji<anamenlale/ Fundatii/ Aaodadi2* - .

]) Prin rude de g ra d u lIse 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

} £ . e f . a o t Q
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Sp,ta»V( ^udetean de Uraenta
Spitalul Judetean de Urgenta „Mdvrofttk$'J„rBdf6$dkiiosani

Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax  .0281 5 7 ^ J R A R £ ~ | £ ; S J R P

DECLARAJIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

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

N um e le ........ ...... ............ ............................................................. .
P renum ele...................n. _ . .  :.v. ..... , .........
Func£ia........................ ..................................................................
Adresa profesionala 7 Spitalul Judetean de Urgenta ,,Ma^romati" Botosani.
Locul de munca tyP/ht^
A d re sa ........... ................................................... ..............
S tr........ ..................................................nr. .......
Codul p o s ta l...... rrr..... Localitatea ......................................................
Numarul de telefon (serviciu) , numarul de telefon (acasa)
.........................  , numarul de telefon (mobll) ........................  ; numarul de fax
......................... , adresa de e -m a il..............................
A)Interese personate
Indica£i mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum si cu 
reprezentan^ele din £ara ale societab'lor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile men£ionate mai sus:
|/| niciuna

(Denumirea s o c ie t a l.......................................) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la 0 remunerare personal! 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|A| niciuna

(Denumirea societal) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/interven£ii punctuala/punctuale (IP): conferin£e §i alte act;iuni de formare 
| X| niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele

niciuna

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

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producpe, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei
Numele §i prenum ele.......................................................
Indicap' mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din t;ara ale societat;ilor 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:
IXI niciuna

(Denumirea societatii.............................................. ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2 .1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulata)
l i l  niciuna - _L"

....r

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin£ifice 
l^ n ic iuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele
J_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
1̂ 1 niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productje, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan^ele din £ara ale societat;ilor 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 societafcile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din £ara ale societat'lor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus: 

niciuna

2



(Denumirea societatii...............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2 .1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulata)
|_| niciuna

.....f J j f c l A A ' . i r . ' v

f i ST *
(Denumirea societatii)

do bc~ UWtfetf
....
(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interven£ie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
|j£| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Interventie/interven£ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
lK l niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a intocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Interven$ie/interven£ii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere 
|\f| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Interventie/interven£ii punctuala/punctuale (IP): con fe re e  §i alte actiuni de formare 
|̂ | niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.6.Altele
L |  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alt3/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|)<| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
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 reprezentan£ele din £ara ale societa£ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in intret;inere 
Numele §i prenumele

Indica£i mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



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 soc ie ta l din categoriile men^ionate mai sus: 

niciuna

2.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu societa l comerciale, indiferent d profilul acestora: 
producfe, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de ac.Vitate, precum 
§i cu reprezentan£ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. ______

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 cele mentionate 
mai sus.

(Denumirea societa$ii 
de actiuni)

) (dejinere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subs

Semnatura
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, Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M a vro m a ti" Botoşani

IN T R A R E -IE S IR

DECLARAŢIE DE INTERESE
.zi

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia ,
de f e T  M N l r t / W u t i y /  la W

CNP , domiciliul fb v T P ^

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

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 si 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 contact numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
caic a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denum irea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

T itular......................

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

R ude de gradul I]) ale titularului

Societăţi com erciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii fkniliale/ Câbinete 
individuale^ cabinete asociate, societăţi 
dvileprofeâonale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Q r^nizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

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 com erciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si 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
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Spitalul Jucietean de L u S i  ilc*

DECLARATIE DE INTERESE
iNR..

„Mavromaii" Botu:

Subsemnatul/Subsenjnata, _______ f& fc ft>4______________________  , avand functia
de i ( Z T  f a  rQ_i t i firkjVu / la ( c  s p j  frtn tf  £  (itT tiM  -  t i c  ?Qf t f 'h,

CNP domiciliul / jx  "JV S fb ^/j
_ ____________/tyo /T>S / tH V ______________________  ,

cunoscand prevederile art. 292 din Codul pedal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institute de credit, grupuri d

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1...... ~------ .

;
//

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societStilor comerciale, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de intere

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......
/

3. Calitatea de membru in cadrnl asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... 2
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuitc 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinutS si denumirea partidului politic___________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridica, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflat 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice flnantate de la bugetul d 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
actionar majoritar/minoritar: _________________________ _________ __________ _________ ________
5.1 Benefidarul de contract numde, Institutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumeledenumirea si adiesa caitractanta: careafost contractului incheierii contractului totala a

1



deninniiea si 
adresa

inaedintat
cmlractul

caitiactului contractulu

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

Sot/sotie...............
7
/

Rude de gudul 11 ’ ale titularului

Sodetati comerciale/ Pasoana fizica 
autcrizata/ Asodatii familiale/ Cabinete 
iixlidduale, cabinete ascxiate, sodetati 
dvile profesimale sau sodetati dvile 
piDfesiaiale cu râ yunderc lhnitata care 
desfasoara profesia de avocat/ Qganizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii2)

1 * Prin rude de gradul I se rntelege 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 contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul rmpreuna 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 Semnatura
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DECLARATIE
t

a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie, de iaborator
sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati

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

S u b s e m n a t u l .......................................... Domiciliat in loc

str.i nr. bl. sc. , et. ap. , judejul.....

Adresa profesionala: Spitalul Judejean de Urgenta„Mavromati Botosani, strada 

Marchian nr. 11 ,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de 

incompatibilitate de mai jos:

1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn cadrul 

vreunei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.

2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.

3. Nu exercit nicio activitate sau funcfie Tn structurile de conducere ale unei alte unitati 

spitalicesti.

4.Nu exercit nicio functie Tn cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la 

infractiunea de fals Tn declaratii.
f 9

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus. 

Data lk .jQ .ZJ2  016 Semnatura

Spitalul Judetean de Urgenta 
,,Mavromati" Botocjani
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DECLARAŢIE
/

a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie, de laborator
sau de serviciu, referitoare la incompatibilităţi

Subsemnatul/af^............. ......................................................  ............Domiciliat în loc
/

str........................................ nr...... . bl.......~.sc....... , et...... , ap........ ju d e ju l.. ./^ .^ ? ^ ^ ..,

Adresa profesională: Spitalul Jude]ean de Urgenta,,Mavromati Botoşani, strada 

Marchian nr. 11 ,

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de 

incompatibilitate de mai jos:

1.Nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizată, inclusiv în cadrul 

vreunei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.

2. Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată.

3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităti
> i

spitaliceşti.

4. Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la 

infracţiunea de fals în declaraţii.
> i

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

S pita lu l Judeţean de  U rgantâ 
^  ,,M avrom ati Botoşani

I N T  R A R  E -I

Data /s../£<<?./2015 Semnătura


