
DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnatul Buchir Lucian, avand functia de sef Serviciu Achizitii Publice si Contractari, la Spitalul 
Judetean de Urgenta „ Mavromati ’’Botosani, , cu domiciliul in mun.Botosani,

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

Spitalul Judetean de Urgent^
^Mavromati" Botosani

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, comp 
interes economic, precum §i membru In asociafii, funt

anii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri de 
afii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
— denumirea §i adresa - Calitatea detin uta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totaia a 
parti lor sociale 

si/sau a actiuni lor
1.1......  ............ .

______ ___

s '
2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare $i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______ _

Unitatea
-  denumirea §i adresa Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1........

3. Calitatea de membru In cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3 J .......  .......................  ± L ± ^ A/Vr >4 5

4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute In cadrul partidelor politice, functia definuta $i denumirea partidului politic ________________
4.1

________ -—■——̂

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultant^ juridica, consultant^ §i civile, obtinute ori aflate 
in derulare In timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori Tncheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneliciarul de contract numele, 
prenumele^enumirea $i adresa

Institutia 
contractanta: 
denumirea $i 

adresa

Pioceduraprin 
care a lost 
incredintat 
contractul

Tipul
contractului

Data
incheieiii

contractului

Duiata
contractului

Valoaiea 
totaia a 

contractului

1



Titular................ —

So|/so{ie.................

Rude de gjadul 111 ale titulamlui

Societal comeiciale/ Pei’soana fizica 
autorizata/ Asocial familiab'Cabinete 
individuals cabinete asociate, societal 
civile profesionale sau societal civile 
prolesionale cu raspundere limitata caie 
desia§oara piofesia de avocat/ Organizajii 
neguvemamentale/ Funda|ii/ Asociâ ii21

h Prin rude de grcidul I se in^elege paring pe linie ascendenta $i copii pe linie descendenta.
Se vor declara numele, denumirea $i adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

sopil/'sopa §i rudele de gradul I obpn 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 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii. indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constifuie act public $i raspund potrivit legii penalc pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplct al datelor menfionate.

Data completarii 

24.05.2018

Seninatura

2



 1 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

Subsemnatul  Buchir Lucian,  avand functia de sef  Birou  Achizitii Publice si Contractari, la Spitalul 

Judetean de Urgenta „ Mavromati ”Botosani,  CNP  , cu domiciliul in mun.Botosani, 

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

 

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

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

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…...    

    

    

    

    

    

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

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

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

Unitatea 

 – denumirea şi 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, 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 



 2 

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) 

      

 
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 

  

02.06.2017 ……………………………….  

 



DECLARAJIE DEINTE Spitalul JudetHan.de U rgan ta
'S E ' iV,a r̂ornact” ^otosar"

M M T R A H £ ;JE S f

m . L A >NR.

Subsemnatul Buchir Lucian, avand functia de sef Birou Achizit" Publice si Contractari, la 
Spitalul Judetean de Urgenta „ Mavromati ’’Botosani, cu domiciliul in

mun.Botosani,
k> Botosani, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind
falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, companii/societafi na(ionale, institufii de credit, grupuri

Unitatea
-  denumirea ?i adresa - Calitatea dejinuta

Nr. de par î 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala 
parplor social 

§i/sau a acpunil
1.1......  . __---- ----- "" ——

5

^  _ "■..
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societSfilor comerciale, 
regiilor autonome, ale companiilor/socieU.plor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de intei

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea definuta Valoarea beneficiilor

2.1....... _____---------------------

______________________________________  ^
---------------------------------------------------------
3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1......  , , _

.< ykcu k j& A . r> • ju t *  o t, v  T / r S

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuil 
definute in cadrul partidelor politice, funcpa definuta $i denumirea partidului politic___________________
4.1.

z
5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultant §i civile, obfinute sau aflate in derulare in timp; 
exercitarii func^iilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de stat, local $i din fondu 
externe ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este action:
5.1 Beneficiarul de contract numde, Institupa Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumde'denumirea §i adresa contractanta' careafost contractului incheierii contractului totala a

1



Titular................*
—

Sô /sobie................ \

)Rude de gradul 111 ale titularuhii /

Societal comerciale Persoanalizica 
autorizata . \socia{ii lamiliale Cabinete 
individuale, cabinete asodate, societal 
civile profesionale sau society civile 
profesionale cu raspundere limnata care 
desfâ oara profesiade avocat/ Organizapi 
neguvemamaitale/ Fundapf Asocia{ii2)

11 Prin rude de gradul I se in{elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
21 Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, 

titularul, so^ul/sopa §i rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

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

Data completarii Semnatura



Spitalul Judetean de Urgenta „
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; f a

Mavmmati „ Boiasaui
.Q&i~\M780

I N T
ds Urgenta
•ocosani

I k-
1 P  5—sr-~DECLARAJIE DE INTERE 

(Model Ord.M.S.632/2O0
a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere 

(sef de sectie, se f de laborator, se f de serviciu)

Numele ...........................................................

Fun<ta . / 3 . 1 V ? . ...AC,M t .£ * .!.
Adresa profesionala - Spitalul Judeteari.de Uraenta ,.Mavromati" Botosani.
Locul de munca J
Adresa ..!...... / h a t * . ....................................

Codul postal l i Local i tatea ../ 3 ...................................................
Numarul de telefon (serviciu) numarul ^de telefon (acasa)
....... r.. . .7 7 .......... , numarul de telefon (mgbil) Q.fTZ?././.&£fid. , numarul de fax
...... 7777.............., adresa de e-mail
A)Interese personale - ^
Indicaji mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatur! medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din ^ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea societajii.......................................) (detinere de (Natura participarii financiare)
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) 

niciuna
9 *
(Denumirea societa(ii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
| (̂ niciuna

(Denumirea societatii) 

2.3.Altele 
niciuna

(Subiectul conferinfelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activita(ii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
niciuna

(D e n u m ire a  so c ie ta tii) (N a tu ra  a ctiv ita tii)



4.1ndical;i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. _____

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 medical^.
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|_)f niciuna

B)Interese ale soj^jfui/sotiei
Numele §i prenumele

(Denumirea societatii.............................................. ) (Natura particip£rii financiare)
(dejinere de actiuni)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulate)
| ĵf niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctualS/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|J)pniciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
|jVf niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/leg^turi (fara remunerare) (FR) 
niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

4.1ndicati mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestSri de servicii, distribute, import Tn orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
e x p o r t a t o a r e . _________

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

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

niciuna

2



t .(Denumirea societatii...............................................) (Natura participarii financiare)
(definere de actiuni)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.LegaturS/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|_̂ f niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
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 Jntocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): a c t iv ity  de consiliere

¥ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitStii de consiliere)

2.5.Interventie/interven£ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
(̂ jf| niciuna

(Denumirea societatii)

2.6.Altele 
niciunai y

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.Alt5/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, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producStoare, distribuitoare sau 
exportatoare. r— ------

D)Interese ale persoanelor aflate in Tntretinere 
Numele §i prenumele ___--------

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

3



reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical^. -
l.Partic ipare financiara la capitalul unei societa l din categoriile mentionate mai sus:

2 .Indicati mai jos toate legaturile cu societa l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

declar prin prezenta, pe propria rSspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovad§ in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legStura cu cele mentionate 
mai sus.

|_M, niciuna

(Denumirea societatii 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Data Semnatura

4



DECLARATIE d e  in t e

Spi%UiVJr^ « ? ^ ^ H
R E - I E S i r f

•x LUNJ  W sM4.LUNA .....JKN .....

Subsemnatul Buchir Lucian, avand functla de sef Birou Achizitii Publice si Contractari, la 
Spitalul Judetean de Urgenta „ Mavromati ’’Botosani, CNP , cu domiciliul in

mun.Botosani,
, Botosani, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal 

privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau acfionar la societyfi comerciale, companii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri 
interes economic, precum gi membru in asociafii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:_______

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea delimits

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala 
parti lor social* 

§i/sau a actiuni 1<
1.1......  ..................................... ^ ____

1

2. Calitatea de membru ht organele de conducere, administrare $i control ale societifilor comerciale, i 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ate institufiilor de credit, ale grupurilor de intei 
economic, ale asociaffilor sau funda|iilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:___________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1....... — —----------------------------

^ -— -
Calitatea de membru in cadrui asociafiilor profesionale $i/sau sindicale t  LC

4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuil 
detmute in cadrul partidelor politice, funcfia definutS gi denumirea parddului politic_____________ _ _
4.1

2
5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridical, consultant $i civile, obfinute sau aflate in derulare in timpi 
exercitarii func(iilor, mandatelor sau demnit£filor publice finan|ate de la bugetul de stat, local $i din fondu 
exteme ori incheiate cu society comerciale cu capital de stat sau unde statul este acfions 
majorltar/minoritar:_________ ______________ ___________ _________ __________ _________ ________
5.1 Benefidarul de contract numele, InstitLitia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumde/clenurrtirea $i adresa contractanS: caneafost contractului incheiaii contractului totala a

1



denumirea §i 
adresa

incredinfat
ocmtractul

contractului contractu
Titular................

Sof/sope................

Rude de gradul I11 ale titularuhi

__________ /Sodetap comerciale' PersoanS fizica 
automata Asociapi familiale' Cabinete 
individuale, cabinete a9ociate, sodeta 
d vile profesionale sau so c dvile 
profesionale cu raspundere ’’T»itata care 
desta§oara profesia de avocat/ Qrgpnizapi 
neguvernamentale/ Fundap’i/ Asociapi2)

\
11 Prin rude de gradul I se ln^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
21 Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, 

titularul, soful/so{ia $i rudele de gradul I obfin contracte, a?a cum sunt definite la punctul 5.

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

Data completarii 
03.06.2015

Semnatura

2


