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, având funcţia

a

domiciliul
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

Cotaparte

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
Suprafaţa
dobândirii

Cotaparte

Modul de
dobândire
<i i T & Ş ftZ l

i

1

Titularul2*

* 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

A .k ^f / > c /

Nr. de bucăţi

Modul de dobândire

Anul de fabricaţie

y

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

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul
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Sold/valoare la zi
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*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.
an:

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro p
_—-

NOTÁ:
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

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

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 1 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.
Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

t,

1.2^Seţ/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

y
4. Venituri din investiţii

/

4.1. Titular

y

4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii

/

5.1. Titular

y

5.2. Soţ/soţie

y

y

/
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/s9ţid/

5

y

y

y

y

y

Venitul anual
încasat

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

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

z

Prezenta declamaţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării /
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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
- denum irea si adresa

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

V aloarea totală a
părţilor sociale
si/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
- denum irea si adresa

V aloarea 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 contract numele,
prenumeledenumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
care a fost
1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gradul llfale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii famiMe/Cabinete
individuale; cabinete asociate; societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată caie
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţie
1] Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea 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. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin m ai 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
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundlaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa si/sau
acţiunilor
de acţiuni
i
—a ■
—*_______
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
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută'
- denumirea şi adresa 2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
31
.■•

—< —
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si 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 maioritar/minoritar:
Data
Durata
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Instituţia
Procedumprin
Tipul
încheierii
contractului
totală a
prenumele/denumirea si adresa
contractantă:
care a fost
contractului
1

denum irea şi

încredinţat

adresa

contractul

contractului

contractului

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

S ot/sotie................. 71

R ude d e gradul Iu ale titularului

Societăţi c o m a tia le / Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii fam iM e/C abinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere lim itată care
desfăşoară profesia d e avocat/ Gpşanizaţii
^g u v ern am en tale/ Fundaţii/ A so ciaţir

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
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292din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe pr

*1) Prin familie se Intelege sotul/sotia si copiii aflati In intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

|r ~'

' ■. oi. V" ■-•>.■i."1—“sAdresa sau zona

4,

1
Categoria*
,

-"

. __

Anul

---- T' "T*-- ..'
Titniarul^
1

parte

dobajndire

Categoriile indicate sunt. (1) agncol; (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),
fa cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

1

w

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

. „

.. unurilor nroprii numele proprietarului (titulaml, sotul/sotia, copilul),

care sunt supuse inmatricularii, potnvit legu

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

..

1.-

A* arta si de cult, colectii de arta si
-

—

*

■ —

—

insumata depaseste 5.000 de euro
indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
Se^ or^nentiona toate bunurile aflate in propnetate,

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
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.
*.<i -t
Tipul*

Institutia care administreaza
si adresa acesteia

Valuta

Deschis in anul
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit hancar 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 tuturo
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si p articip an t in strainatate.

actionar sau asociat/beneficiar d e im p n im u t

T ipul*
<‘ ’ ‘. cota de participare

V aloarea totala la aa

*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

an:

NOTA:
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 individuals depaseste 500 de euro*

'

Cine a realizat venitol
.... .,-V • V J
1.1. Titular

_-- ---------

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

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

4

tf

(potrivit art. 41 din L e g ^ n ^ l / l ^

realizatc in ultimul an fiscal incheiat

pr.v.no louui tiscal, cu modificanie si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

5

..
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prem ii si din jocuri de noroc

Venitul anual
incasat
X '
.

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

7.1. Titular
--------

7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
■

8. Venituri din alte surse

1

8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
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DECLARATIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie.de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

S ubsep^atuJ^u^sginaata_^.^........... .......................................avand functia d
. f .
.
.
la .... Q t.& rtfX s C *............... declar pe propria raspundere ca Tmpreuna cu familia1) detin
urmatoarele active si datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Categoria*)

Adresa

Anul dobandirii

Suprafata

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Titularul

Modul dedobandire

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

2. Cladiri

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.

Adresa

Categoria*)

Anul dobandirii

Suprafata

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul2)

< £> & /

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse Tnmatricularii, potrivit legii.
Natura

Marca

Numar de bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobandire

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 ori universal sau altele
asemenea, a caror valoare Tnsumata depaseste 5.000 de euro.

NOTA: Se

vor declara toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la

momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

^

III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile Tnstrainate
fn ultimele 12 luni
Natura bunului Tnstrainat

Data Tnstrainarii

Persoana catre care s-a Tnstrainat

Forma Tnstrainarii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
daca valoarea insumata a acestora depaseste 5.000 de euro.

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate ?n band sau institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul*)

Valuta

Deschis Tn anul

Sold/Valoarea la zi

*) 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.

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

NOTA:

Se vor declara investitiile si participate Tn strainatate.

Emitentul titlului/Societatea in care persoana este totala la zi actionar sau
asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*)

Numar de titluri/ cota de
participare

Valoarea

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

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

NOTA: Se vor declara

inclusiv cele aflate Tn strainatate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise Tn beneficiul unui tert, bunuri achizitionate Tn
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 Tn strainatate.

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fata de valoarea de piata din partea unei
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii
publice romanesti ori straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau altele
asemenea, a caror valoare individuals depaseste 1.000 de euro.*)

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.

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

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul

........ .vând
............................

domiciliul

J')-in '2 S i'^ -'S 'c '............. .............

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii declar pe propria răspundere că
împreună cu familia1) deţin următoarele:
I.Bunuri imobile
1.Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria'

Suprafaţa

Cota-parte

Titularul2»

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.Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de
dobândire

Titularul2’

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
’)Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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.
ILBunuri mobile
l.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

2,Bunuri sub fomiă 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
j

Persoana către care sa înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

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
NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
ă< 2&

Instituia care adriifnistrează şi adresa acesteia

/-b

/5

-

-

-

Sofd/valoare la zi

C W î & M â a r g e A / 2&bs~

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 in care persoana
. . .
. ...
este acţionar sau asociat/beneficiar de
împrumut

.»
Tipul

..
, .... . . ~ . .
Nr. de titluri / Cota de
. .
p
p

...
. . ... ,
Valoarea totala 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.
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

Vl.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 vemtu

Sursa venitului: numele,
,
'
adresa

1.1. Titular

—

1.2. Soţ/soţie

^------

1.3.

Serviciul prestat/Obiectul
.
.
generator de venit

Copii

Page 2 of 3

w . ..
Venitul anual încasat

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VlI.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
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Sursa venitului: numele,
adresa

/$ 4

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

SAAAA'

Venitul anual încasat

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 investiţii
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
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

/A

O F -c ^ /'L .

Semnătura
Page 3 of 3

Subsemnatul/a:

Domiciliat Tn

ju d e ]u f
Adresa profesionala: Spitalu! Judejean de U rgenta„M avrom ati B otosani, strada

M archian nr. 11 ,
Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in 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 functie in 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.

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

72016

DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului dirertniy a
secţie, de laborator sau de serviciu, referito. iiSblB$irtctaifq!«rtiib1titâţl-nîâ
„M avrom et!" B oiosaiii

/M A /

Subsemnatul

f R A R £-1 £ SI R E
\M.LU...Z\ ....flCtUNA

Domiciliat/a în
Adresa profesională
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:

l.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.

Semnătura

Data

- & ?/s~

D E C L A R A T IE D E I N

Spitalu! Judetean da Urgenta i
„M a v ro m ?t!" D- ‘ ----- •
1
T E ^
^
^
^
3" '
*
e W t r a r
■ Zl .L ii ...l u n a . H a n ..

Subsemnatul/SuJjsemnata,
, /i( P A A J
de
£ / & ? & ---------- „

'A /
'
js » s * c

f <A
f a w

avand fnnrria
s w

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societati comerciale, companii/societati rationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum ?i membru in asoriatii, ftindatii sau rite orgauizatii neguvernamentale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea
detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea si adresa de actiuni
si/sau a actiunilor
1.1......
___

4 Calitatea de membru in organele de conducere, administrare m control, retribuite sail neretnbiiite,
i n A o i l r i i l n o tH fir lo fA I* n A t i ^ ^ A f n v i ^ A
t
___J i . i •
degnute in
cadrul partidelor politice/fuoctia detinutaA isi
denumirea ___
partidului
politic
.r<"2
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute o n aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
.«_____ . • .
•.
|uty wi
lu w u u iai .
5.1 Benefidarulde contract numde,
Institutia
Proceduraprin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
prenumde^lernjmirea si adresa
contractanta:
careafost
contractului
inchderii
contractului
totala a
1

d enu m irea si

m o ed in tat

ad resa

contractul

contractului

contractului

T itu la r.......................

S o t/so tie.......................
-

R u d e d e gradul I1}ale titulaiului

S o d etati oom erciale/ P erso an a fizica
au to m ata/ A so d atii la m ilia k / C abinete
in d iv id u al^ cab in eteaso d ate, so d etati
civile profesionale sau so d etati d v ile
jx o fesio n ale c u raspundere lim itata care
d esfasoarapro fesia d e av ocat/ G g ^n izatii
n ^ w e m a m e n la le 'R in d a ffiA a o c ia liP ____

____

n

Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficianilui 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 iucomplet al datelor mentionate.

Data completarii
/ &

2

s / 6

U

2

!r-.r_.tr TrT" .
ISSSsaeSSeSH

Spitalul Judetean de Urgenta „ Maxmmuti^Jdotnsani

Str. M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .023&$ff&Ntf\ Judetean de Urgenta

#,M avrom ati" Botosani

DECLARAJIE DE INTERESEj,
(Model Ord.M .S.632/2006)a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere
(sef de sectie, set de laborator, sef de serviciu)
Num ele .
"/W Jf/u
Prenum ele
Functia .
A dresa p ro fe sio n a la - Sputalul Ju dete an d e jlr g e n ta ,,M avro m ati" Botosani.
Locul de rnunca
...... ......................................
A dresa
S t r .........................................................
.
....
Codul p o s t a l................ Lo calitatea
............................................................
N um arul de telefon (serviciu) ................................ n u m a ru L de telefon (acasa)
........................... , num arul de t e l e f a x fm o b i I1
n u m a ru l de fax
........................... , adresa de e-m ail
A)Interese personale
Indicate m ai jo s toate le g atu rile cu societat;ile producatoare, d istrib u ito are sau
im p orta toare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentan^ele din £ara ale societatjilor co m erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im p orta toare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile ment;ionate m ai sus:
|^f niciuna

(Denum irea s o c ie ta tii..................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2 .A c tiv ita te /a ctiv ita ti care co n du ce/co n du c la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri d u rab ila/d u ra b ile sau p e rm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (contract de
rnunca cu rem unerare regulata)
l^ f fic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): conferint;e §i alte actiu n i de form are
[^Thiciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 .3 .A lte le
|5|f'm ciu n a

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3 .A lta/afte legatura/legatu ri (fara rem u n erare) (FR)
Lj^rfiiciuna

(Denum irea societatii)

1

(Natura activitatii)

4 . Indicate mai jo s toate Iegaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
p r o d u c e , prestari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezen tan tele din tara ale so cie ta tilo r com erciale producatoare, d istrib u ito a re sau
exportatoare.

Indicati mai jo s toate Iegaturile cu societatile producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale so cieta tilo r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P ^ rtic ip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile m entionate mai sus:
O T niciuna

(Denum irea s o c ie t a t i.............................................)
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2 .A ctiv ita te /a ctiv ita ti care co nduce/conduc la o rem unerare p e rso n a l!
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri d urabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
rnunca cu rem unerare regulata)
R p n ic iu n a

(Denum irea so cieta ti)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rv e n tie /in te rv e n tii punctu ala/pun ctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice
|^P niciuna

(Denum irea societati)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2 .3 .A lte le
f t T niciuna

(Denum irea so cietati)

(Natura activitatii)

3 .A lta /a lte legatura/legatu ri (fara rem unerare) (FR)
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndicati mai jo s toate Iegaturile cu societati com erciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale so cie ta tilo r com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Num ele, prenum ele §i tipul de rudenie
Indicati mai jo s toate Iegaturile cu societatile producatoare, distribuito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale so cie ta tilo r com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile m entionate mai sus:
|_| niciuna
2

(Denumirea s o c ie t a t i............................................. )
(de^inere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitat;i care co nduce/co nduc la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri d u rab ila/d u ra b lle sau perm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (co n tra ct de
rnunca cu rem u n erare regulata)
l^ fn ic iu n a

(Denum irea so cie ta ti)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): studii cllnice §i lucrari §tiintifice
B fm ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2 ^ 3 .Interventie/lnterven tii punctu ala/p u n ctu ale (IP): rapoarte de expertlza
n T n ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Denum irea produsului pentru care s-a m tocm it raportul de
expertiza)

-.4.1ntervent;ie/intervent;ii pu n ctu ala/pu n ctu ale (IP): a c t i v i t y de conslliere
iciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2..5.Intervent;ie/intervent;ii punctu ala/p u n ctu ale (IP): conferinte si alte actiun i de form are
JJ ^ n ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 .6 .A lte le
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
niciuna
t

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndicati mai jo s toate Iegaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
product^ , prestari de servicii, d is trib u te , im p o rt in orice dom eniu de activ ita te , precum
§i cu reprezentantele din tara ale so cie ta tilo r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
exportatoare.
.............................................................C77TT7...................
D )In te re se ale p erso anelo r aflate in in tre tin e re
Num ele §i prenum ele
-----Indicati mai jo s toate Iegaturile cu so cietatile producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
3

reprezen tan te le din t;ara ale so cie ta tilo r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
f “ rticipare financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
^niciuna

(Denum irea s o c ie ta l
de act;iuni)

) (de^inere (Natura participarii financiare)

2 .Indicate mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
product;ie, prestari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din ^ara ale s o c ie ta tlo r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
exportatoare.

Subsem natul/Subsem nata
declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte
su sce p tib ile de a aduce atingere o b ie ctivitatii de care treb uie sa fac dovada in cadrul
m andatului meu su n t enum erate mai sus.
Ma an g a jez sa declar im ediat orice m odificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate
mai sus.

Data

4

A .

------------ *■-* W

• U K I I I fci

o 1'iflvroinati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE

i n t r a r e

-ie s i
LUNA ...r.Ar

Subsemnatul/Subsemnata,

Ă ffc 7S//V

.................

CNP

la

Spitalul

.........................

având
Judeţean

de

Urgenta

„Mavromati"

domiciliat

funcţia

de

Botoşani,

............................................

.................... .................., 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
Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale şi/sau a
de acţiuni
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:

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:

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

Procedura
Instituţia
prin care
Data
Valoarea
contractantă:
Tipul
Durata
a fost
încheierii
totală a
denumirea şi
contractului
contractului
încredinţat
contractului
contractului
adresa
contractul

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:
Instituţia
5.1. Beneficiarul de contract:
contractantă:
numele, prenumele/ denumirea
denumirea şi
şi adresa
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 l 1) 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 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

S p ita lu l J u d e te a n d e U rgents
„ M a v r o m a ti" B oto sa ni

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDEi ?£
art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 apriliw20Q6
privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile si completarile ulterioare

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

Subsemnatul/Subsemnata,

/< 3 2 4 # /

(concurs/interimar) al sectiei/serviciului& t
Urgenta

„Mavromati”

avand functia de medic sef
la Spitalul Judetean de

Botosani,

domiciliat

in

loc.

str.
jud.

WP7V

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

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

domeniul sanatatii —cu modific\rile si completarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau
rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. Numele si prenumele_______________________________
rudenie /afinitate _____________________,

functia

sot/sotie sau gradul de
______________________

in

cadrul

secjiei/serviciului;
2. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

, sot/sotie sau gradul de
in

cadrul

sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

, sot/sotie sau gradul de
in

cadrul

sectiei/serviciul
D
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte si complete;
- nu am furnizat informatii false si imi asum responsabilitatea datelor continute in prezenta
declaratie.

Prin semnarea prezentei confirm ca am mteles si mi-am insusit in integralitate continutul
declaratiei.

D E C LA R A T IE P E PRO PR IA R Ă SP U N D E R E
,

o a i a a i » dt i ^ r y ş n t ă |

M a v rp m a t

arL 1833alin. (9 ) din Legea nr. 9 5 din 1 4 ap rilie2006

B o t O S â r \ i ^r/V7^ reforrna j n dom eniul săn ătăţii - cu m odificările ş i com pletările ulterioare

IN TFIARE-IES!
ZI ...'.(c.-L'JNA

NR(

Subsem natul/Subsem nata,

^

y A * Sr S

având funcţia de m edic

ş e f (concurs/interim ar) a l secţiei/serviciului

/ / Spitalul Judeţean

de Urgenta „ M avrom ati” Botoşani, CNP__________________________ , dom iciliat în loc.
'___________________________________

s t r .

____________________________________________________________________________________________

m

_____________________

j u d . f ______ >

bl._______ sc._______ et.______ ap._________

cunoscând prevederile art. 292 din Codul pen al privind falsu l în declaraţii, declar p e propria
răspundere:
-

în conform itate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006privind reform a

în dom eniul sănătăţii cu m odificările ş i com pletările ulterioare, m ă aflu in relaţie de sof/soţie sau
-

rudenie/afîn pân ă la gradul IV inclusiv, cu următoarele persoane angajate ale secţiei/serv iciu lu i:
1. Num ele şi prenum ele
de rudenie /afinitate

, soţ/soţie sau gradul

, funcţia de

—

în cadm l

secţiei/serviciului;
2. Numele ş i prenumele
de rudenie /afinitate

, soţ/soţie sau gradul

,’ funcţia
9 de

----------

în cadrul

secţiei/serviciului;
3. Num ele ş i prenum ele_____________________________________________ , soţ/soţie sau gradul
de rudenie /afinitate

, funcţia de

în cadrul

secţiei/serviciului;
D eclar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi com plete;
- nu am furnizat inform aţii false şi îm i asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta
declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles ş i mi-am însuşit în integralitate conţinutul
declaraţiei.

M ED IC ŞE F
Semnătură ş i parafa

