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DECLARAŢIE DE AVERE

,
f'U.fhw

, având funcţia

gr

, 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

* 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.

* 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

v/tOLUfaMM

Marca

(P o L p

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie
y

Jk>o£>

s

Modul de dobândire

l

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.

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

(£if

<W

(Ix ft& h fî - fi

fa fl tr&£
¡ ^

Valuta

lo t /

Deschis în anul

Sold/valoare Ia zi

totO
____

*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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

^

Valoare

_________

*—

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

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. V enituri din sa la rii

1.1. Titular

SPl

! V
'
U

1.2. Sqţ/ioţie

t i a

s e

*

M

ftT

s !

V Æ

& c 2 i''u Á Z t

fc rr

r ù o a ' - * ó*.
1-- '

1.3. Copii

11

2. V enituri din a ctivită ţi independente

2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. V enituri din cedarea fo lo sin ţe i bunurilor

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

^

4. V enituri din in vestiţii
9

4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. V enituri din p e n sii

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. V enituri din a ctivită ţi agricole

6.1. Titular
o ,9 o

6.2. S^dl/sotie

9& o é o S f

fs *

9 o o fia /O

A

-4 /"

2, ÿo

____________
5

*

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

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 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*
/W7£Av/¿-/hV
AGttCCL-

Anuí
dobândirii
¿

4 fb

>f-{?/£/ Co
"---------- -

—

Suprafaţa

Cota
parte

P 5H m / j
¿HA

(00

Modul de
dobândire
W osT& v/ze

Titularul1*
P /£ y u

?/y

r

2-hci- %ooo (up /Oú

N o ife r tíP J ? fik v U A tW 4,\
— tx trt/fltfiijf—

---------

- — -——
----------- ----------.---------

*

____ _

* 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

ñ-PA&M&fí' ''-(qqo'h
-OP*

Modul de
dobândire

Titularul2*

AVyâ'C/p
AjrÂ P îftr u ta to m
-, t
'fe
¿o/Y<i£p£//y(F p f e v u /fryroÁ > '

duMPAfr

U î r t

JLd

r ±m. m

Cotaparte

-póejzprt e

S V ^/i

± É ¿ ilA -tM ot'r&rrPér

Z

lo o í

f J Tf'ó ...

1

ye/

* 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
k m > 7 k ttfr
c -—

Marca
1

Nr. de bucăţi
9

L

Anul de fabricaţie
9

Modul de dobândire
duA

\

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, crolecţii 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.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

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.
¡r <rţv~' '■ .-■"i'.y-M
FgŢy.
r

' Scadent la

Creditor

Valoare

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, d
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*
Serviciul prestet/Qbiectul
încasat

numeiTadresa
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

Tipul*

Valuta Deschis în anul
........- - '-- -

Sold/valoare la zi

""
*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 tîtlu/societatea în « .re persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Număr de titluri/
Iftpiil*
VÏ' cota de participare

Valoarea totală Ia a
...v-

*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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V

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.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
SPiî.

1.1. Titular

fborViAM/

1.2. Sqi/soţi
1.3. Copii

M‘lzn&f'rA
1

>

v

A M M i-

Joo
m Âa/

/ / y

7

^

r

r

r
—

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

v 6 ‘ 5

U/vâj-Z
2.2. Sot/sotie

4 e ~

OO/S/, G

ro

333

________________ ______ _____________________________
------------, . .

3.

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular
--------------------------------------- ------------------

3.2. Soţ/soţie

4.

______________________ .

—

Venituri din investiţii

• 'V

K

;

• . ..

V." •

4.1. Titular
*—
-—

—

____________

4.2. Sot/sotie
L

5. Venituri din pensii

.
•

5.1. Titular
-------------------- —

5.2. S/ţ/soţie
/

6.

Venituri din activităţi agricole

Cvb<f4 d e p & y j/t £ 0/ 2101'7

Ă

V

^

/ 7

f

A Â *r

_
■ ...................................., , -------------- ---

■

■■

■■ — ■

—

6.1. Titular
6.2. Spţ/soţie

4(r‘&ÎU t/l/P A
ee/c uaife-A

£00

/ I

/
------------------------ ------------------------ ----------------------------------------------------------
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_

L

.
4 c </

■

___ ___________________ ____________ ____ ______ ____ ____

/*
'i •

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

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

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
\
7.2. Soţ/soţie
\
7.3. Copii
\
8. Venituri din alte surse

\ ■
•'v.

8.1. Titular

■-

\
\

8.2. Soţ/soţie

'

\

8.3. Copii

Y
\

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
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DECLARAŢIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie,de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

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

Categoria*)

Adresa

Anul dobândirii

Cota-parte

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

S*

(q o

fy / %
'f

?3

¿'iy^%<cOûm,/a

■

—

Titularul

Modul de dobândire

A

/K r ffè tu k t

( qO

IáaJtX jC ^ A jl
---------¿--------------j--------;--A
w î m - s - ,^
-------------------------------------

—

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

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

Adresa Categoria*)

w

—-A— /T
TTfâ
''?
(rTT
/ie

Anul dobândirii

Suprafaţa Cota-parte

/(¿7«?
ţ f t yi

'>1... 1

Valoarea de impozitare

ţ>

.

Modul de dobândire

Titularul2)

TTTT ZTTTZTvTi7^
¿ /.¿ M l M fc c é n

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spatii corrferciale/de prodt/aţie,,

k o £

'u o r

tifr p y

s> H *

a.

sxw oT t

II. Bunuri mobile
I k / u / j/ ft
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii.
Natura

Marca

¿ fT V T W fy

Anul de fabricaţie

Număr de bucăţi
I S O ifS ffr jţ& O s

Modul de dobândire
V

/

^ — ______ ______
^

—

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 ori universal sau altele
asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la
momentul declarării.

Anul dobândirii

Descriere sumară

\

Valoarea estimată

»/

asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 1.000 de euro.*)

VII. Venituri ale declarantului şi ale m embrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003-:'firivind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

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

/..9:J..L-Lp.((>
Sernnăt t e ,0.,7AC

..

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul

.............................................. , având funcţia de
............................. ,

domiciliul

Qf-(.&M77/..(............................. ................
<
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’
3

!

e> T

z r

O

i

de Uroem f i
..M avrom ati” B otosan? tă I

Sp,taM 1

^

-ie ş ir e

..ZI.

. Ă nu[. ..
dobândirii

Suprafaţa
K

*Lv/3

0^

Cota-parte
K

ha /cOt/r*

Modulde
dobândire

(bofiiu^u

h dJ 3

L

Titularul2)

tiM U r'
S 'fţx f

* Categoriile indicate sunt: (1) agricoi; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de a p a f (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

â0T0Jfay/
f

Categoria’

dobândirii

^uPra^a£a

aAiLtfay %
JU ţ/tiU

Cota-parte

Modul de
dobândi re*£P

$z> + ro J*
JLv

Titularul2)

t& J& i -fAbtb

foQ /y

0 1/Cif'&fT??'
G^paXAa.*y> ol cc &
5~Âf 4-C J~D'f J*2?. />
’ Categoriile indicate &nt: (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.
II.Bunuri mobile
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

l{V7X>Fi/4sJ/V)

Marca

wivr<&4f-ev

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

4

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

Page 1 of 3

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:
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

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’

Nr. 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.
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

i

Contractat în anul

Scadent la

J& W .

2J. o ). 1jo 1&

Valoare

Vl.Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de~văldarea 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

1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
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Venitul anual încasat

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
VH.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.
Sursa venitului: numele,
adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

SHTftlUL
1$OV
L t c .t e

1.2. Ş<ff/soţie

n o 6r

&

I

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente

c

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2.

O

b/LUUxyJ:

S/f$ţ/soţie

6? 0

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
I

'

'v*

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

.......
•
, .............-. ..................................i
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Semnătura

Data completării
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Spitalul Ju deţean de <h f
„M o v ro m a ti" Botoşani

I

1

ECLARATIE DE INTERESE
SubsemnatuJ/Subsemnata,
de '¡Am J xq
CNP

ftţj'fflA J ___________ ________ ^ , având funcţia
ia
AXQă j csUt^'ţ ~
(\ . fi>Ol

,^ a£\

, domiciliul

Prffhfoc^LU 'r

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:___________
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
mumirea si adresa
de acţiuni
si/sau a acţiunilor
1.1

2. Calitatea de membru în o la n e le de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companfilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:______________________
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa’
2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor p^fesionale 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 denpmirea 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 \a p ita l de stat sau unde statul este
5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumdedenumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
caroa fost

1

Tipul
contractului

\ Data
îroljeierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumirea şi

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gradul IJ)aletitularului

Societăţi comerciale^Persoană fizică
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
n^uvanamentale'Fundalii/ Aspriaţi2*
!) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendehtă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitate^ 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

2

Spitalul Judeţean de Urgentă
„Mavromati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE INTRARE-IESII
Ş/Şs/U

Subsemnatul/Subsepinata,
de Acra, c P F ţ L

f o r T V A / _______________ ______
, având funcţia
h .
skQ TV Î^ A /1 _____________ ,

a

Î^-QTDJj^ a J/

domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
Unitatea
- denumirea şi adresa 1.1......

Calitatea deţinută

Valoarea totală a
părţilor sociale
si/sau a acţiunilor

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

—_
— -----

_

__

" -------

_

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ále instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
' xx i r x x
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2.1
•*r

S

"r

a-

:'

•—

X / . ^

** ‘- L - 'f

'¿ X

*î i j

X

*Ü

v:i

1 ••— fi-

-■*

■ ■ ■ Hid ■ H H

_________ _________ l_____ 3
3.1.... ¿oOt&fUL
/UïPûi CSCÛS¿ ô/A
“ ■ ■ =ç
¿g 7
//v /l^ W A :í< x t< ^ ? A
Soc/&yr£j}

;

ífM óUtfciL / ¡ i c escotó
í* vi _ z ■ ;
—■
’

slcmjuS

$e c^tó^oía,/r- s o c t ent/&r

_,

¿

S

r~v i

o k ís -'a-

^ r

Us^>ccûÇr/&

C-íeUsy/T^c¿cese-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
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
5.1 Beneficiarul de contract numele,
pimjmdedenumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
care a fost
1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

încredinţat
contractul

denumirea şi
adresa

contractului

contractului

Titular.................
S\
Sot/sotie................
Rude de gradul I1}ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii familiale'' Cabinete
individuale, cabineteasociate; societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionaleai răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/Asociaţi?
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
/ c . û - f& ) / C

2

(Denumirea societăţii................................... >.)
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2.Actîvitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
|_| niciuna
\

\
(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţli 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
niciuna

\
(Denumirea societăţii)

(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
I I niciuna
\

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
I I niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.6.Altele
I I niciuna

(Denumirea societăţii)

\
(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
I | niciuna

(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.
D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
Numele şi prenumele
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
3

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

2.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, im>o^t în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comew^ale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
^
Subsemnatul/Subsemnata

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

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii 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

4

Æ

j

S

2

û

/6

Semnătura

_

1

Spitalul Judeţean da Urgentă

IVI ¡iBi’SiS^i

Spitalul Judeţean de Urgenta „ M 7v r^ p ^ r.^ o% M m isan 1

Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .$231

rAC^

1

DECLARAŢIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Numele..........................................................................
Prenumele.... ................................ .................................
Funcţia.......... ™fr
.Cf f . f ...M C fA ...
W
.......
Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă
‘ ........ ......................................
Ad resa
/.1u&Â<........... ................. ............
Str....................... ..........................nr. . d / . . ........
Codul poştal............. Localitatea .
.
.
.
.............................................
Numărul de telefon (serviciu/^ /?® ^.7.ă d J.cf , numărul de telefon (acasă)
, numărul de telefon^ (mobil) .................... , numărul de fax
, adresa de e-mail
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, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
I | niciuna

(Denumirea societăţii............................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
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 | niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
|_| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
I I niciuna

(Denumirea societăţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
I I niciuna

(Denumirea societăţii)

1

(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.
B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele..............................................
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

(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)
|_| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
|_| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
|_| niciuna

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.
____________ __
C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Numele, prenumele şi tipul de rudenie

.................... r.. . . . ........ ..........................

i i 1,11 ...

Indicaţi mai jos toafe^lFgaturiTe cusocietăţile 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:
|_l niciuna
2

Spitalul Judoxaen d« Urgantâ
♦„Mevrorrusd" Botoşani
1N T R A R B ~1B S 1R £

DECLARAŢIE DE INTERE S E ..4 ^ ,M
Subsemnatul/Subseitfnata,

de me-j /c
CNP

J

\ ( //

7

■K ^ ^

.______

_

_______

- / r('7]fa7şT ~

, având funcţia

,

, domiciliul Â> C y'& S)fâ/f

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 şi membru în asociaţii, func aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
—Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
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
3.1...... C / A r â / d m i L
T & W c T lv â £pE
^cf/n7T
F
?, r
C 4 > Î£ &
"jjsW ÎffrJ: f o a a F ? 4
H o c z f i H i / d â Q ( P ^ f
r& M Â A fr
^
C r fiJ 'iP o T ? J tg £ H > cn C rte .
i/* f ' A P ,
O s iT U /ik i*
> ' C fie 4 h u " TU
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: ______________ ____________ _________ ___________ _________ __________
Durata
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract numele,
Instituţia
Procedura prin
Tipul
Data
contractului
încheierii
totală a
prenumele'denumirea şi adresa
contractantă:
care a fost
contractului

1

denumirea şi
adresa
Titular................

contractului

încredinţat
contractul
ţ
"

contractului

---------/

?

Soţ/soţie................

/

Rude de gradul 11)ale titularului

/

/

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată^Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată caro
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
guvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii

/
/

----------- —

n Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
:> 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 potri^it=teaii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării ^—

I f), <9 A 2o / J
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DECLARAŢIE DE INTERESE
(M o d e fO rd M .S .632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Numele
..........................................................
Prenumele . . . j f a P . ................. ....................... ...<-rr......
Fu ncţi a ........ !^.Q\IS... JGrfT...
X ....
Lfc..,J„......
Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă
ff ^oT^TÂAi/Adresa ...f&JFQ.'tM/......... ..........' ...... <ffeOT?
Str.
........................ nr. X i ___ c......
Codul poştal............. Localitatea .&0 XASfiAtJ......... .........................................
Numărul de telefon (serviciu) O Â s . . ( S A L ruj de telefon (acasă)
numărul de fax
....... v.ku......... , numărul de telefon (mobil)
, 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, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|)4 niciuna

(Denumirea societăţii ............................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
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)
f^niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
[^niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
l^tjiiciuna

(Denumirea societăţii)

1

(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.
B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele..............................................
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:
1}^ niciuna

(Denumirea societăţii..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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)
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3. Altele
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
niciuna

(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.
C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Numele, prenumele şi tipul de rudenie
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
2

(Denumirea societăţii..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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^J niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
|;4 niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)

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

(Denumirea societăţii)

(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
|2<J niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.6.Altele
l^niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|><^niciuna

(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.
-------------- ------- -

D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
Numele şi prenumele
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
3

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
de acţiuni)

) (deţinere (Natura participării financiare)

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.

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii 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.

4

Subsem natul/^... .¡? .!£ .Vf..(/......

Domiciliat în loc.. â zQ / Q .

Adresa profesională: S p italul Jude]ean de Urgenta,,M avrom ati B otoşani, strada

M archian 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/si indemnizată, inclusiv în cadrul
vreunei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.
2. Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată.
3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie
în structurile de conducere ale unei alte unităti
»
»
spitaliceşti.
4. Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la
infracţiunea
de fals în declaraţii.
>
i

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

Data

72016

DECLARAŢIE
filor de
a managerului persoană fizică, a membrilor comiteti
secţie, de laborator sau de serviciu, referitoare I§ WţWntea^aitiliur

ssfBRssFsSSiar51

•fW avrom atl*

IN T R A R E |NR.‘
Subsemnatul
Domiciliat/^’ în

/ d lJ U A ^ jâ ^

M & . V & . .....

.

.

.

Adresa profesională .

.

...... ................ .................. ........ T........
.(.îf.

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

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Subserjinata,

_„

(P/îlvl\ ţfT o J

„Mavrohnati”

t

la Spitalul Judeţean de

(concurs/interimar) ¡al sectiei/serviciului
Urgenta

având funcţia de medic sef
domiciliat

Botoşani,

J

iud.

în

loc.

______ ,

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

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

domeniul sănătăţii - cu modific\rile si completările ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau
rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu următoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:
, soţ/soţie sau gradul de

1. Numele si prenumele
, funcţia/

rudenie /afinitate

de

în cadrul

secjiei/serviciului;
, soţ/soţie sau gradul de

2. Numele si prenumele
, funcţia

rudenie /afinitate

de

în cadrul

sectiei/serviciului;
, soţ/soţie sau gradul de

3. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

f

,

funcţia

de

în cadrul

sectiei/serviciului;
Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta
declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul
declaraţiei.
y

