
I__  , avand funcpa

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in deelarapi, declar pe propria raspundere:

I. Asocial sau acponar la societal comerciale, companii/societap naponale, institupi de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea depnuta

Nr. de parp 
sociale sau 
de aepuni

Valoarea totala a 
parplor soeiaie 

$i/sau a acpunilor
-------- ------- ------- -i.l

2. Calitalea de memhru in organele de eondueere, administrare §i control ale socictaplor comerciale, ale 
regiilor autonomc, ale companiilor/societaplor naponale, ale institupilor de credit, ale grupurilor de interes !

-
Unitatea

- denumirea $i adresa - Calitatea depnuta Va 1 oarea benetici i 1 or
O 1 ------ ------ * —

3. Calitatea de menibru in caprul asociapilor profesionale si/sau sindi^ale
•>.:......  SKf^

c m M e,  J -  fMWLAtiA______ i

■1. Calitatea de menibru in organele de eondueere, administrare §i control, rctribuite sau neretribuite, i
detinulein cadrul partidelor politico, funcpa depnuta $i denumirca partidului politic

5. Contraete, inclusiv cele de asistenpi juridica, consultanta juridica, consultanpl $i civile, obpnutc ori allatc 
in dernlarc in t ini pul exercitarii funepilor, mandatelor sau dcmnitaplor publice linanfatc de la bugetul de 
stai, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societap comerciale cu capital de stat sau unde statu! estc

5.! Beneficialul de contract: niunele, Inslitupa Piocediua prin Tipul Data Durata
prei lumele/denui niiea p adiesa contractanta: caie a tost conimctului incheieiii conti actului

J
Valoaiea 
totala a

1



Prin rude dc grac/ul I se intelege paring pe linie ascendents $i copii pe linie descendants.
1 Se \or declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea delimits. titularul. 

solid Sotia .si rudele de graduI I obfin contracte. a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/solia si rudele de graduI 1 delin mai putin de 
5% din capilalul social al societatii. indiferent de modul de dobandire a acti uni lor.

Prezcnla declaratie constiluie act public $i raspund potrivit legii penalc penlni ine.vaetitaiea sau 
caractenil incmiplet at uatclor mentionatc.

Data complefarii

?
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

                Subsemnata,     Florea 

Lucia -Stela ,  ______________________________________________ , având funcţia  

de 

Medic anatomo-patolog sef 

________________________________ la 

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” 

BOTOSANI , 

______________________________________________ , 

CNP   , domiciliul _Botosani  

, 

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

 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…... nu     

    

    

    

    

    

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…...CMR Filiala Bt 

            Societatea Nationala de Citologie Romana  

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, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 

contractului 
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Titular ………….. 

Florea Lucia-Stela . 

1.Spital Judetean 

de Urgenta  

Botosani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asociatia ‚Dr. 

Micu Vasile  „ Iasi , 

str. Albinet 12 , 

Punct de   lucru  

Bucium 92  ,   I asi  

Selectare  dosar  

activitate  

medicala  si 

aprobare de 

Minister 

Sanatatii  

Romania   si 

Directia de 

Sanatate 

Publica Bt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract 

prestare 

servicii 

medicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract 

prestare 

servicii 

medicale  

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Posibil 5 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durata 

nelimitata   

Conform 

serviciilor 

medicale 

prestate  

23.280  roni / 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

serviciilor 

medicale 

prestate  

90.000 roni / 

2016 

 

 

 

Soţ/soţie …………... 

nu 
      

Rude de gradul I1) ale titularului  

…nu ……… 
      

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) 

Asociatia ‚Dr. 

Micu Vasile  „ Iasi , 

str. Albinet 12 , 

Punct de   lucru  

Bucium 92  ,   I asi 

 

Contract 

prestare 

servicii 

medicale 

2015 
Durata 

nelimitata   

Conform 

serviciilor 

medicale 

prestate  

90.000 roni / 

2016 

 

 
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 

5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

09.06.2017 Florea V. Lucia  

..................................... ……………………………….  
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DECLARATIE DEINTERESE

• • M a w o m « r g ^ 9 e r i t a

Subsenj«3tul/&ubsemnata, U a „ ? avand functia.
de . l e c t io  g^U-----------  lâ emiOu Arî foeiAAie, RiMoa^f^ & r^ e iim j'

domiciliul fcj| «

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum ?im em brn  in asociatii, fundatii sau rite  Orsanizatii neEuvernamentrie:

Unitatea
-  denumirea si adresa -*

Calitatea detinuta
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
i i ......  —  w .

\  " -----

regiOor autonome, ale companiilor/societatilor nationaie, ale institntiaor de credit, ale grupuriior de interes 
e c n n n m i r  a w t o t i i l n , -  „ l „  „ l<----------- — *------ ------------- j j -e ‘-.Vi,.? £ J-.

......... ••• • '•••• ’ -i— , W .'a

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
ft*. Madrid partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

m

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii fimctiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale ca capital de stat sau unde statul este 
actionar roajoritar/mjnoritar:

institutia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
contractanfe careafost contiactului inchdeni contiactului totala a

5.1 Benefidarulde contract numde, 
paTun^odoBLimirea si adresa

1



denumiieasi
adresa

iruedintat
contractul

cantractuhii

J /
cantractului

Titular..................... Lt

WkiAiia yi(

iomccBLv fef <
Jdb H M a N
■ \l, fefcvWoi

<h:
kamS ajC
>W<dhj|
i M ̂ 2cl.

Q{2> 1

!3 f i iS UfaJr
S o t/so tie .^ ..../V /.U  2) *

^m<H
R udedegtacy^detitu lam lui — nratiM & r

Societati comerciale/ Persoana fizica 
automata/ Asodatii lk n iM d  (Mrinete 
individuate, cabineteascdat^ societati 
dviteprofeaonale sau societati civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
deslasoara pofesia de avocat/ Qrganizatii 
neguvemamentale/ Rmdatii/ A sodati?

M te u i (ta
vtr, fc-

feuuyittfi q ^ f s .

Oovtbiict

u

pire&toii; 
? wmL\ 
T in

k

1} Prin 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 Semnatura

... /{0 >C5~i m b

2



Spitalul Judetean de Urgenta „Mavrofyatfi^ i&attMmmn de Urgenta
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 5I f 780 ..M a v ro m a ti" Qotosani

IN T R A R S 4E S IR I 
JAYlt

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

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

N um e lp  j ~ L O  R & A  _ .
P re lm e le ^r r c n u m e ie ...... q.  ................. .y.v.r. .v ... rr r f i. w r.w . x ... ..............................
Functia .. .M illb . . . ,£ )e fr ..............
Adresa profesionala - Spitalul Judetean^de Urqenw  I I U  I U  s y j  I L U  I U I  im J U U  W  L U U  I I r K J  I U C  I I V

2 rg^nca ..
yromati" Botos

Locul de

Codul postal................Localitatea ....................................................
Numarul de telefon (serviciu) , _numaru|_ de telefon (acasa)
...... ~.... -TTrrr..... , numarul de telefon (mobU) numarul de fax
________ 1....... . , adresa de e-mail
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
1X1 niciuna

(Denumirea societatii.................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente 
munca cu remunerare regulata)
|K[ niciuna

M m  •
(LD) (contract de

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare 
|>£| niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele
1X1 niciuna

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

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/so$iei
Numele §i prenumele.................. .777777777.........................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
1 ^  niciuna

(Denumirea societatii...........................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personal! 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
\£<l niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
1^ 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)
JK[ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau

' r r m u a f e ....................................................
C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus: 
p<l niciuna

2



(Denumirea societatii........................................... ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
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)
IK] niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
1 ^  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 

niciuna

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

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): a c tiv ity  de consiliere 
Uy niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
jA j niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.6.Altele 
\̂ l niciuna

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

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau

" " n a t i t ........................................
D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere 
Numele §i prenumele

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
3



reprezentantele din £ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau; 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentjionate mai sus: 

niciuna

2.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
produce, prestari de servicii, distributee, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau

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 men^ionate 
mai sus.

(Denumirea societal 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Data Semnatura

4



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemn^jpjl/Subsemnata, .l.Liill/X s
YvUclCt̂ . ^  i t i  i u i

Spitalul Judeţean de Urgentă 
,Mavromatr Botoşani

SIRE. y

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:

1.1....

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau a 

acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea 
beneficiilor

2.1....

. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/saij t̂rî<jicâle:

V U M q V\olLc(
3 
3.1.

4. Calitatea de membru în olanele de conducere', administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

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/s<3fie.............
Rude dg^fadul l 1) ale 
titularului...............

Societăţi comerciale/Persoană3x
fizică autorizată/Asociaţii kV  »u  \ Y *f
familiale/Cabinete individuale,VAv \ r
cabinete asociate, societăţi \j Q j$ \  l v- ;
civile profesionale sau societăţi r
civile profesionale cu  ̂ \\ i .
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat/Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii2)

m lW iW  , Jioeo 

"pieM&U IfT
W u i .
\c\8dUQJLyvcV
c^ K ttJQ l

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.

Data completării
Semnătura


