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Subsemnatul/Subsemnata,.
de H M -A

CNP

, avand functia
la cnrp>j-rAcu^
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, domiciliul _______________
'dAQ y^ crra ^ A M -j______

' crrCrs>/*t

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

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

I. Bunuri imobile

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

Adresa sail zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

3 c * b o £ > < & o / / z O u a *z c »'C-m'~ '

3 / / z (7 (S r* p ? C rC JS '-= 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 §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

< 2 — <Z<313 //& - cyL==. ctp'zs'vu i-i
Ast/Aczi 

^ V /A a /  e= ~

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

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natiira
' ' ' ' ?' 

Marca
-------------7--- -■ .... "
Nr. de buc&fi Anul de fabricate Modul de dobandire

/c y o -lc * J?oc£>~ \/orjzx)/r'—  ’ j

J ______. -______ _____ ^ /

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depa§e§te 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.

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa$e$te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni
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IV. Active fmanciare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro

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

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

JL cSoM / "3. 0 0 3  /_»,

i ^ ttr?

—'

*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 §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.

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

cota de participare Valoarea totala la zi

-----

X

/

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

\
)
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneilciul unui terf, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fata de valoarea de piaja, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa§e$te 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
s

/

*<!Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i al 11-lea
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/oblectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/so|ie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

— coo
8.2. Sot/sotie \

8.3. Copii

Prezenta declarable constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

£> 4 o S ~  z v tj?

6



VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de famiiie, realizate in uitimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i 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 o'
1.1. Titular f___________ *____ / / /

^ o /? k )^ u u 'fad . d —  / >
/f) f $ l-o V A / o^fro onoL/

1.2. Sot/sotie 1
Vo/(j/r Ob;-*-*0/7<^o ''(SU

cs> - »_ Jo^o ^ 0  ^ o O
1.3. Copii '  /  .... T

r ---- ------ - ’ ^ \

2. Venituri din activitati independente ~p
2.1. Titular 7 ^

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor /
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii /
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii j  j
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole /
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie
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DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata,  Mihai Corneliu    , având funcţia  

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

CNP   , domiciliul jud.Botosani 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , 

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

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul1) 

Manastirea Doamnei 3 2006 800 1/2 
Vanzare 

cumparare 

Mihai Corneliu 

Mihai Elena 

 Manastirea Doamnei 3 2014 70 1/2 
Vanzare 

cumparare 

Mihai Corneliu 

Mihai Elena 

       

       

     

    * 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 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2) 

Manastirea Doamnei 
2 2013 178 mp 1/2 

Autorizatie de 

constructii 

Mihai Corneliu 

Mihai Elena 
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    * 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 

Autoturism  Toyota Avensis 1 2005 Vanzare-cumparere 

     

     

     

     

     

 

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 

   

   

   

   

   

 

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  

Autoturism 

Wolkswagen 
2016  

Vanzare -

cumparare 
1100 Euro 



 3 

     

 

IV. Active financiare 

 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T 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 

 Sucursala Botosani 1 Ron  2014 51.800 

     

     

     

     

     

     

 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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 
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*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. 

 

 

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

an: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

N O T Ă :   

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 

 2008 2031 
Contractat = 45.000 Euro 

Sold = 31800  Euro 

 2011 Linie de credit       Sold 30.000 lei 

 2016 Credit  Sold 14 000 lei 

    

    

 

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 

    

    

    

    

    

    

 

*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 Mihai Corneliu 
Spitalul Judetean Mavromati 

Botosani 
Indemnizatii 105870 

Mihai Corneliu Ministerul de Finante Hotarare Judecatoreasca 9088 

1.2. Soţ/soţie    

Mihai Elena 
Spitalul de Recuperare 

Sf.Gheorghe Botosani 
salarii 32712 

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 investiţii 

4.1. Titular    

    

4.2. Soţ/soţie    

    

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular    

    

5.2. Soţ/soţie    

    

6. Venituri din activităţi agricole 
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6.1. Titular    

    

6.2. Soţ/soţie    

    

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    

             Cresterea animalelor   30.000 

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 Semnătura 

  

                                   06.06.2017 ………………………… 

 























DECLARAŢIE DE AVERE

de

halul Judeţean de Urgentă i 
„M a vro m a ti" Botoşani I

\MTRARE-JESIRE U

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

, domiciliul in Botoşani

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 Titularul0

Manastirea Doamnei, 3 2006 800 1/2 Act de vanzare Mihai Corneliu
corn Curtesti, judeţul 

Botoşani
1/2 -cumpărare Mihai Elena

Manastirea Doamnei, n 2014 70 1/2 Act de vanzare Mihai Corneliu
corn Curtesti, judeţul 

Botoşani
-cumpărare Mihai Elena

* 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 Titularul0

Manastirea Doamnei, corn 
Curtesti, judeţul Botoşani

2

Autorizaţie
de

construire/2 
011PV de 
recepţie

ST=214,75 
SU=178,85

1/2
1/2 Construire Mihai Corneliu 

Mihai Elena

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

Autoturism TOYOTA AVENSIS 1 2005 V anzare-cumparare

Autoturism VOLKSWAGEN
BORA 1 2001 V anzare-cumparare

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

X X X

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 •  i  ■■ ■ ' ■:  ’■ . ■ - , y

Valoareaînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

X X X X X

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
nclusiv 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

X X X X X

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
'chivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
icumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
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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/benefîciar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

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

an:
NU ESTE CAZUL 

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

BRD -Sucursala Botoşani 13.05.2008 13.05.2031 45.000 EUR(contractat) 
sold zi 35.127 EUR

BRD- Sucursala Botoşani 23.05.201 1 33.000 RON (linie de 
credit)

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

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 X X X

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

3



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- Mihai 

Corneliu
Spitalul Judeţean de Urgenta 

„Mavromati” Botoşani
Indemnizaţii septembrie -  

decembrie 2014 25.232 /

Spitalul Judeţean de Urgenta 
„Mavromati” Botoşani

Indemnizaţii membru 
CA/2014 213

SC NOVA APASERV SA Botoşani Indemnizaţii ianuarie-  
septembrie 2014 39.015

ANAF Bucureşti -  Drepturi salariale 
câştigate in instanţa Garda financiara

Garda Financiara- drepturi 
salariale câştigate in 

instanţa
22.145

1.2. Soţ/soţie- Mihai Elena Spitalul Sfanţul Gheorghe Botoşani Venituri din salariu /2014 15.352

1.3. Copii X X X
X X X

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular X X X

X X X
2.2. Soţ/soţie X X X

X X X
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular X X X

X X X
3.2. Soţ/soţie X X X

X X X
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular X X X

X X X
4.2. Soţ/soţie X X X

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

X X X
5.2. Soţ/soţie X X X

X X X
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6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular X X X

X X X
6.2. Soţ/soţie X X X

X X X

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 X X X

X X X
7.2. Soţ/soţie X X X

X X X
7.3. Copii X X X

X X X
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular-Mihai 
Corneliu Venituri din creşterea animalelor Venituri din creşterea 

animalelor 20.500

X X X
8.2. Soţ/soţie X X X

X X X
8.3. Copii X X X

X X X

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

Data completării Semnătura

27 IULIE 2015

5





DECLARAŢIE
9

a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefil<
sau de serviciu, referitoare la incompatibilităţi

**Mavromâtr Soto'sar î
î^secţie, de laborator
v &  &

Domiciliat în loc ;

str. nr..... , b l.......... sc......., e t...... , ap....... , jude]u 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 unităţi 

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.

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

Data .72015 Semnătura



Spitalul Judetean de uryoiuc. 
,,Mavromati" Botosani

DECLARATIE DE INTERESE
T~

Subsemnatul/Subsemnata,
de P P a ^/A

, avand functia
la ' L U C

CNP
A 4

domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
-------------------------------------------- ; - .....................  " 11 . 1 1 ■ ------ --

1. Asociat sau actionar la societafi comerciale, comp
interes economic, precum $i membru in asociafii, fiinc

anii/socictati nationale, institufii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

V aloarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1.......

______ _____________________________________

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor Rationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizafii neguvernam entale:____________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor poiitice, functia detinuta §i denumirea partidului politic______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnita{ilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Bcnefidaml de contract nurnde, 
prenumdddenumirea $i adresa

Institutia
contractanta:

Proceduraprin
careafost

Tipul
contractului

Data
inchdeni

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

1



denum irea $i 
adresa

nicredintat
contractu!

contractului contractului

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

Sot/90tie ......................

R ude de gradul Ii} ale titularului

Societati comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ A sodalii femiliale/ Cabinete 
irdividuale^ cabinete asociate, societati 
civile piofesicnale sau societal] civile 
profesionale cu raspunderc limitala care 
desfa§oara ptofesia de avocat/ Q r^nizatii 
neguvemamenlale/ Fundatii/ A sodatii2)

T

!) Prin mde de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
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 §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

2
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, Mihai Corneliu , având funcţia  

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

CNP   , domiciliul jud. Botosani 

 , 

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

 

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

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

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…... Nu este cazul    

    

    

    

    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……Nu   

   

   

   

   

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

3.1…...Nu 

 

 

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1……Nu 

 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

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

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

acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 



 2 

denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului contractului 

Titular …………... 

nu este cazul      

Soţ/soţie …………... 

      

Rude de gradul I1) ale titularului 

…………       

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate,  societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

      

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

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

societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 

5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

 

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

  

06.06.2017 ……………………………….  

 



















DECLARAŢIE DE INTERESE

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

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

, domiciliul in Botoşani
CNP

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

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

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......
Nu este cazul X X

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

Nu este cazul
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.......

Suspendat din calitatea de membru PNL
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
pimumeledenumirea şi adtesa

Instituţia
contractantă:
denumiieaşi

adiesa

Procedura prin 
caro a fost 
înerodinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheiem

contractului

Durata
contractului

Valoaroa 
totală a 

contractului

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

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

Rude de gradul I11 ale titularului
Nu este cazul X X X X X
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t

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
aitorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile X X X X X X
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Qganizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

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

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

DECLARAŢIE DE INTERESE A MANAGERULUI
r

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

Adresa profesională

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

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

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

A. Interese personale

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

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

77 {J C O 'S y  t

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

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

munca
cu remunerare regulată)

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

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

ZZZZZZZr.ZZZZZÂ ẐZZZZZZZfZZZZZî . —  /

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



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

\X  niciuna
fJ u

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

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

CjCj 'ZU  /./f.U .

B. Interese ale soţului/soţiei
r

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

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

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

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

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

muncă
cu remunerare regulată) • .

I )  jV] niciuna

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

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

(Denumirea societăţii) 

2.3. Altele

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor 
de fonnare)

niciuna



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

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

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

Numele, prenumele şi tipul de rudenie

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

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

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

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

muncă
cu remunerare regulată)

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

niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura studiilor sau lucrărilor
ştiinţifice)

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



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

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

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

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

2.6. Altele
niciuna

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

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

D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere

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

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

(Denumirea societăţii ) (Natura participării financiare)



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

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

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

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

Data a '3 .  J f Semnătura


