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Spitalul Judeţean de Urgentă 
„Mavrotnati" Botoşani
IN T R A R E -! ESI RE

DECLARAŢIE DE AVERE
•>

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia0 deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul0

1 £ 0 o o  ' £̂( oul __ (ÎJU/UUf 1
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi9 Anul de fabricaţie Modul de dobândire

■tófáüki'WA P M . ditfuxjfóJmkjG,r
y r

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

✓

-

*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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

x

/

/

/

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la
—

Valoare

xxx
_________________________________ z

/
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

/

y __________
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
'O V

.

\T â tiL (L i t a  o k % A c & , Ă - > s - j u j .  f t é i  • VfiiJuxi/ft i t ó 6 ' 0 .
1.2. Soţ/soţie

î
v

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular C\ ~ 1

; | f î ( l
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

/ S
5.2. Soţ/soţie / S

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

------------------------------------------
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie /
/

7.3. Copii /y
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular y

8.2. Soţ/soţie y////r

8.3. Copii /

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

Data completării

O
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1' detin urmatoarele:

*1) Prin familie se infelege sopjl/sopa $i copiii a flap in intrepnerea acestora. 

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul1 *

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

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

2. Cladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

_  l £000
7

AL&

1



* Categoriile indicate snnt:(Jjj)apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan(a: (4) spapi comerciale/de 
producpe.

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, $alupe, ialituri $i alte mijloace de transport 

care sunt supuse lnmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucap Anul de fabricate Modul de dobandire

A

2. Bunuri sub forma de metale prepoase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colecpi de arta $i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insuinata depa$e$te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriui Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

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

Natura bunului 
instrainat

Data
fnstrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
Tnstrainarii Valoarea

2



IV. Active financiare

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

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institupi financiare din strainatate.

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

*Categoriile indicate .sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit hancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi(ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, invested directe $i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insuinata a tuturor 
acestora depa$e$te 5.000 de euro

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

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

cota de participare Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: ( l)  hdrtii de valoare definute (titluri de stat. certificate, obliga(iuni): (2) 
acfinni sau pdr(i sociale in societali conierciale: (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa$esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

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

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing $i alte 

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

NOT A:
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadentla Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fata de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societa^i nafionale sau 
institute publice romane^ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular

1.2. Sof/sofie

1.3. Copii

*Se except eaza de la declarare cadourile .>/ tratufiile uzuale primite din partea rude lor de gradul I >7 al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de fainilie, realizate in ultimul an fiscal Tncheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

NOT A:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

/. Venituri din salarii

1.1. Titular

3  M. M -  -
1.2. So^/sope 0  r

1.3. Copii

2. Venituri din activitafi independente

2.1. TitularV A  /\
®.Tl2f c t< T  • w u e & x m f k ~ t s r

2.2. Soj/sope

3. Venituri din cedarea fo losin fe i bunurilor

3.1. Titular

3.2. So{/sope

4. Venituri din investifii

4.1. Titular

4.2. Sop'sofie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitafi agricole

6.1. Titular

6.2. Sop'sofie



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

7. Venitun dm premii fji din jocun  de noroc
7.1. Titular

7.2. So^/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din cilte surse
8.1. Titular

8.2. So{/sope

8.3. Copii

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

Data completarii Semnatura

9 $
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JSSS&T 'Spitalul Judetean de Urgenta V,A/̂  • •
So. MurvhianNr.ll: O ui Fiscal 4337951: Jelefon02.il 518X12: fax .0231 517780

S3
em»

Nr. .2016

DECLARATIE DE AVERE
a manageruluL a membrilor comitetului director, a settlor de sectie. 

de laborator sau de serviciu etc.

Model Ord.M S.nr.632/2006, 

ANEXA Nr. 3

Subsemnatul/Subsemna
pe propria raspundere ca impreuna cu familia ) detin urmatoarele active si datorii:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri
NOT A: Se vcr declara fnciusi* cele a'.ale n alte tan

i <Mii S J t t t  if! o :.fou:tut CIV .'I

2. Cladiri
NOT A: Se voi dooara  inclusiv col s afiate in  alte ter.

Adre.su Careiioria*) Anul .. .. ,,. . .  , bunratata ( ota-narie dobandirii 1 ‘
Valoarca dc Ylodul de 
impo/itare dobandiri, T itu la ru i)

~ x £ , e e e  .

I

') CalecJcriHe indicate sunt ( 1 > ap.ntnmcn \2- onsa ci<- iocuir (3) case; de vacanta: (4; spatii comerctale'de oroductie

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

supuse inmatricularii. potrivit legii.
Natura Marca Numar de bucati Anul de fabricate Modul de do band ire

udl-O&jCA ^u * (kjAJU*1

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica. 
obiecte care far. parte din patrimoniul cultural national ori universal sau altele asemenea. a caror valoare insumata 
depaseste 5.000 de euro.

NOT A- Sf .or c for. Iw.'jU; b.n r . ■ ’ ,«i« :*t If ids rc'.i . ; v  l b  : j . ( ( K - t r - r c ,  sj! Rr.in,i'..r: In mi .-ir-dti,:

Descricrc suniara Anul dobandirii Valoarca estimate



III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 
lum

Narura bunului Data n . . . . . .
- , - , . . rcrsoana catrc care s-a instrainat rorma in>trainarn Valoareainstiamat iiisiramam

IV. Active financiare
1-Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii. forme echivalente de economisire si mvestire, daca 

valoarea insumata a acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Sc vor declare: v \ i , a i r .  aflute in hanci sau mstilut; financiare din strainatate

institutia care adminisfrca/a 
si adresa acesteia Tipul*) Valuta Dcscbis in anul Sold Valoarea !a /i

t :

') Csteyoritle indicate sunt ( 1) coot ruront «aii echivalente (inclusiv card). t'?j def>o/!t I<y nuui sau echivalente? (3 ) fondur de 

nvestit! sau echivalente. inclusiv londuri private de pensii sat; alte sisteme cu acumulare

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

NOTA: Sc vet declara invesfitiile si participarile in strainatate

{■mitenlul titlului Societatca 
In care persoana estc totala la /i aeponar 

sau asocial bendiciarde irnprumut
Tipul*) Numar de titiuri 

cola de participare Valoarea

*) Odcrjoriile indicate sunt ( i i harts de valoare ctetinute (titluri dc slat certificate, ohligatiunil (2 ) actiunt sau parti sociale In

societal comerciale (3 ) imprumuturi acordate in nume personal

3. Alte active producatoare de venituri nete. care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe an.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), 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 vo' declara inciusiv pasivele financiare acumulate in strainatate

Creditor Comractat in anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fata de valoarea de piata din partea unei persoane. 

organizatii. societati comerciale, regn autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti ori 
straine. inclusiv burse, credite. garantii. decontari de cheltuieli sau altele asemenea, a caror valoare individuate 
depaseste 1.000 de euro *)



Sursa \enttuiut numele si adresa Serviciul pro>lal Ohicetul generator de vemt

l.i. Titular

L
i 2 Sot/.sotie

r
.3. Copii

‘3 ‘-c r xi .• f.'trn, p rtc .<3 d o . : ! ; , : p ,  vole- *'i •r,:P-i" .Vu.-ir pr;n ;te 'Im ;v:t‘o «rucifebr etc ontdiil t -si M.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie. realizate in uitimul an fiscal incheiat (potnvit art. 
41 din Legea at 57 :/2G0/3 privind Codujfiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

NO! A '--j vt dvo.ara nc«u->»v vcnUailc proven to dm strariittatfr

C ine a rcaii/at venitul Sursa venitului: 
numele si adresa Servictul prestat Obieetul generator de vemt

Venituri dm salarii

I I . Titular

^  (0 ^ 715IieijtcQi?p -  I l k  l<Ut

2. Venituri din activitSti mdependentc

2.1. Titular

f t . F T - f W A c t a  o B c L U A  ■ a j j .  kJUU&LiAjQ&y ~

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosiniei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Sot/sotie



5, Vcnituri dm pcnsii

5 1.1 itular

5.2. Sotso tic

6. Vcnituri din activirati agricole 

(). I. Titulai

6.2. Sotsotic

7. Vcnituri din premii si jocuri dc noroc

7.1. Titular

7.2. Sotsotic

7.3. Copii

8.3. Copii

ni

} Ptia
•') L a

'2 ’ti'ih  SO .rVf (i
tftu \ ?  sc Trent

: O h  s. it:; s .>•!,*■ s
once; t  in caz'..! t

ttlfit: in intretincrea arris1; >r:< 
nt.r: or yiopm. m n e ;e prep note ruiu: ittuiaru! SOtt:  S O t :c\ copilui; la in cazu bunur

iproprtau *'£: cota-poric ?i runioic- coproprk tanlo:

Prezenta declaratie constituie* act public s' raspund. potrivit legii ponale pentru inexactitatea sau caractorul 
incomplet al dalelor menlionate

9Data completarii * Semnatura



cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul"

wSSc* »  r*■ v  *'

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul

1 .

11
*' |

1



* 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 transr s 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

i . (lUWLA{|vivj^l^
1,

.1

•

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Român: 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

!i

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile însvi *0 u 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

2



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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

j
i

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar l ■ ■ i 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme c,i 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea toiafă h ft

1
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); 

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent 1a Valoare

i
i

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, T i 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale su,:s 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decâ; 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular
~j
|

1.2. Soţ/soţie 11
|
j

1.3. Copii
1~j

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

4



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obieetul 
generator de venit

Venitul amşă 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Ti . koâ&k
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
'

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular M îi5 4 $ Ş i  <Le

u 1

/3 îksM . '
2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular . i

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

i
5.2. Soţ/soţie )

i1.......... 1
6. Venituri din activităţi agricole j
6.1. Titular • • i

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii 1
iI

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular i

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
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Spitalul Judeţean de Urgenta 
„ M a v ro m a ti"  B o iu tía n i

NFL

HSJTRARE-IESIRE
â S â ţL x  3l

DECLARAŢIE DE INTERESE

►semnatul/SSubsem n^tul/Subsem nata, 
de

V
la

domiciliul

XAAsŞh ■ ______  , având funcţia
J. A* UÛsJurte. ^\t£LdhAjua&c<- j y i .

QÁ<£M¿À.

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

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

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernam entale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

_ ^

2. Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
econom ic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernam entale:________________________

Unitatea
denumirea si adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

—-

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

4. Calitatea de mem bru în organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denum irea 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, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/m inoritar:
5.1 Beneficiatul de contract numele, 
prenumefodenumitea şi adiesa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
caæ a fost

Tipul
antractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denum irea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

/
Soi/sotie...................... /
R ude de gradul I1* ale titularului /

Jr

7

Societăţi com erciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
indiriduale cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu lăspundere lim itată caic 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvem am entale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

/
/

O

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

£ 5 M
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*■

S u l̂ g r ^ i  ̂ /S ^ s e n . n a t | , ^

Judetean da Urpenta ..Mavrornati" Sotosani “

DECLARAJIE DE INTERF.SiM^ Z z i  ...ff,, „

'a ~ ‘c W

, dorniciliul
, avand functia

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarap’i, declar pe propria raspundere:
1* Asociat sau acponar la societal comerciale, companii/societap naponale, institu(ii de credit, grupuri de
in tPTPS p p n n n m i r  n  n m  c i m  i »  M ^ ̂ : _____  _______  ̂* * >

Unitatea
-  denum irea §i adresa - Calitatea depnuta

Nr. de parp 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala a 
parp lor sociale 

§i/sau a acpuni lor1.1.......  ^
- __________  _________

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

2. Calitatea de meinbru in organele de conducere, administrare $i control ale societafilor comerciale, ale 
i egiiloi autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institupilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociapilor sau fundapilor ori ale altor orsanizatii nesuveriiamentale*

Unitatea
-  denum irea §i adresa - Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2 .1 ........

----------------- — ______________ ___________________________3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3

4. Calitatea de meinbru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
depnute in cadrul partidelor politice, functia depnuta $i denumirea partidului politic
4 .1 ........ ---------------------------------- ----------

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultant $i civile, objinute ori aflate 
in deiulare in timpul exercitarii funcpilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanpite de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acfionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele. 
prenmnele/denumirea si cidiesa

Institupa Procedura pnn Tipul Data Durata Valoarea
contractanta: careafost contractului incheierii contractului totala a

1



V k

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

Data completarii
.......... ............................

2



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „MAVROMATI" BOTOSANI

P -'Mivroml?® B o fo sa ^ ®
D EC LA R A TIE  DE IN T E R E S E  
(Model Ord.M .S.6 3 2 / 2 0 0 6 )

3 membrilor coniifotului director, consiliului consultative parsonalului cu runctii de coni 
(set de sectie, eef tie iaboralor. set de serviciu)

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

e Urgenta ,,Mavromati" Botosam.

nr.

numarul de

Numele ...
Prenumele v  
Functia .M i3 b  
Adresa profesion 
Locui de munca 
Adresa
S tr ........................................................................
Codul postal ......................  Localitatea ............
Numarul de telefon (serviciu) ..........
...................................  , numarul de telefon
...................................  , adresa de e-mail ......................................
A )Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile 
importatoare de medicamente, materiale sanitare,
reprezentantele din t;ara a|e societafilor comerciale producatoare, distribuitoare 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
1 .Participare financiara la capita I u I unei societal din categoriile ment;ionate mai sus: 
(Vt niciuna

(mobil)
telefon

numarul
(acasa) 
de fax

producatoare, distribuitoare sau 
aparatura medicala, precum $i cu

sau

(D enum irea societS jii ......................................................... ) (d e jm ere  de (N ature participarii fm ancia re )
acpuni)

2.Activitate/activitafi care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
I'JS niciuna

(Denumirea so c ie ta l) (Nature legaturii durabile sau permanence)
2.2.Interven£ie/interven£ii punctuala/punctuale (IP ): conferin^e §i alte acpuni de formare 
I’̂ T niciuna

(D enum irea (Sub iectu l r.onterm jclo r sau actiurnlor oe torm are)
2.3.A ltele 
|_ | mc^jna

d K l  a d .  o x c u U ' r a t p

(Denumirea societapii) ( Natura activitaC")
3 .Alta/aite legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
H r  niciuna

(Denum irea so aetarii) (Natura activitS^ii)



0

4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu societal' comerciale, indiferent de profiful acestora: 
producfe, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan^ele din £ara ale societaplor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale so^uIui/sotiei
Numele §i prenumele ..............................................................................
Indicap ma. jos toate legaturile cu societatjile producatoare, distribuitoare sau 
impoitatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum si cu 
reprezentan^ele din £ara ale societa^ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societatji din categoriile mentjionate mai sus:
|Vt niciuna

(Denumirea so c ie ta l ............................................................ ) (Natura participant fmanciare)
(dejmere de acfium)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2 .1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulata)
|«̂  niciuna

(D enum irea so o e ta tii) (N atura legaturn durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rvenbe/intervenbi punctuala/punctuale (IP ): studii cllnlce si lucrari stiintifice 
f f l  niciuna

(Denumirea societ3t;ii)
2.3.Altele
l^ n ic iu n a

(Sub iectu l conferm telor sau acfciunilor de fo rm are )

(Denumirea societat.ii) (Natura aclivitat")
3-Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|'7T niciuna

(Denumirea so c ie ta l) (Natura activita^n)

4 ‘Indica^i mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
S' cu reprezentantele din fara ale societai;ilor comerciale p ro d u ca to a re , d is tr ib u ito a re  sau  
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, frafci) 
Numele, prenumele si tipul de rudenie

Indicat mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum § j cu 
reprezentantele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categor'ile menbonate mai sus: 

niciuna



(Denumirea soeietat;ii 
(det'inere de actiuni)

(Natura participant financiare)

2 .Activitate/activ11ati care conduce/conduc la o remunerare personals 
2.1 .Legatura/legatufi durabila/durabi'e sau permanenta/permanente 
munca cu remunerare regulata)
Aft niciuna

(LD) (contract de

(Denumirea societepi)

2^2.Interventie/interventii
1’,/f niciuna

(Natura legatunr durabile sau permanente)
punctuala/punctuale ( IP ) : studii clinice $i lucrari ftiintifice

(Denumirea soc.etopi) (Natura studiilor sau lucrariior § twit if ice)
2 .3 .Interven^ie/interventii punctuala/punctuale (IP ) : rapoarte de expertize 
I'jg niciuna

(Denumirea societa(n) (Denumirea produsului pentru rare s-a inrocmit rapomtl de
expertiza)

2.4.Intervenpe/intervent;ii punctuala/punctuale (IP ) : activitati de consiliere 
niciuna

(Denumirea societa(ii) (Natura activitat;ii de consiliere)

2^.Interven^ie/interven^ii punctuala/punctuale (IP ) : co n fe re e  §i alte actiuni de formare 
|JsT niciuna

(Denumirea so c ie ta l) (Subiectul conferm^elor sau actiuntlor de formare)
2.6.Altele 
jr t̂ niciuna

(Denumirea sooetatii) (N ature activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
|M~niciuna

(Denumirea scaetai;ii) (Nature activitatii)

4 ‘ Indica^i mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, distribute, import In orice domeniu de activitate, precum 
§\ cu reprezentantjele din tara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate In intrepnere 
Numele §i prenumele

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



reprezentant;ele din $ar3 ale societS^ilor comerciale produc^toare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale samtare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societab din categornle mentionate mai sus' 

niciuna

(Denumirea societ^ n ......................................................... ) (definere (Nature participant fmanciare)
de ac(iurn)

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu societa l comerciale, indiferent de profiluI acestora: 
p roducts prestari de servicii, d istribute, import in once domeniu de activitate, precum 
$* cu reprezentant;ele din £ara ale societaflor comerciale producatcare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

Seninatura
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Sp,teM i Judet®ân de Urgentă" 
-fM avrom ati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE

de

CNP

îat ul/Su bşemnata, , având funcţia
\m x:Q “T i ( M u -  CM a /u£ \ jC. »

, domiciliul M L M U

cunoscând prjevederile art. 292 din Codul penal privind falsul !n declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3-'...... M M X x l , n | “  C

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, Instituţia Procedura prin Tipul 
prenumele/denumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului

Data Durata Valoarea 
încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţkrţie................

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 cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţiî

1} Prin rude de gradul I  st 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 Semnătura

..........v ......................
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Spitalul Judetean de Urgenui 
„(V!avromati" Botosani
1NTRARE-IESIRE y

DECLARATIE
/

a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie, de laborator
sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati

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

Subsem natu l/a:..?^M 4^0^^.... ..............................................DomiciliatTn

jude]ul ‘

Adresa profesionala: Spitalul Judejean de Urgenta„Mavromati Botosani, strada 

Marchian 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 Tn 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.
» i

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

Data ^ ....I.O k l2016 Semnatura



Spitalul Judeţean de Urgenta ,,M avrom ati” Botoşani

Anexa nr.2 Ord. M.S.Nr.632/2006

DECLARAŢIE

SpitaluJ Judeţean de Urgentâ
„iVîsv'rc«*Tîati'r Botoşani

iN T R A H E - ljE S IR
•ZI «iLÎALUNAL...

a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie, 
de laborator sau de serviciu,ect. referitoare la incom patib i l i tă ţ i

Subsemnatul/Subsemnata

Domicil ia t/dnihinil iată în ..

J ţ f . {fyuJiJ l& jp i ■ kSUm .D

Adresa profesională................................................................................................................. ,

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că iui mă aflu în niciuna dintre situaţiile de 
incompatibilitate de mai jos:

1 Nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizată. inclusiv în cadrul 
vreunei autorităţi executive legislative ori judecătoreşti

2 Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager inclusiv neremunerată
3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie in 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



Spitaiul Judetean da Urgent^ 
..!,/»avromati'’ Botosani

DECLARATIE PE P R O P R I A RA

art. 183* 1 2 3 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 • ••?| ——

privind reforma in domeniul sanatatii -  cu modificarile si completarile ulterioare 

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

Subsemnatul/Subsemnata

(concurs/interimar) al sectiei/serviciului 

Urge/ita^ Mavromati” Botosani,

________________ str.

jud._

, avand functia de medic sef

._______  la Spitaiul Judetean de

domiciliat in loc.

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, deciar pe propria 

raspundere:

-  in conformitate cu prevederile art. 183s alin. (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 ~~~ _____________________________________________, sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate ___________________________ , functia de ________________________________  in cadrul

secjiei/serviciului;

functia de

sot/sotie sau gradul de 

in cadrul

2. Numele si prenumele________ ~

rudenie /afinitate __________________________

sectiei/serviciului;

3. Numele si prenumele ~~  ~

rudenie /afinitate __________________________

sectiei/serviciului;

Deciar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte si complete;
- nu am furnizat informatii false si im i asum responsabilitatea datelor continute in prezenta 

declaratie.

functia de

j, sot/sotie sau gradul de 

in cadrul

Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles si mi-am msusit in integralitate continutul 
declaratiei.



S ubsem rfa tu l/S ubsem nata ,  -JV -( • ._____________ , avân d  funcţia

de m ed ic s e f /a s is te j jL ^ s e f  (con cu rs /in te rim ar) a l se c tie i/se jy id tflu i/b jjro u ltîi

( W u  -  ^ Â k a u t i  ■ ___ la S p ita lu l Jude ţean  de U rgen ta  „ M a v ro m a ti” Botoşani,

C N P  , d o m ic ilia t în loc.

str.

ap._

nr. bl. s c . et.

jud._ QkAXX. •

cu n o scân d  p re v e d e rile  art. 292 din C od u l p e n a l p r iv in d  fa lsu l în declaraţii, dec lar  

p e  propria  răsp u n d e re :

- in co nfo rm ita te  cu p re v e d e rile  art. 184 alin. (9) L egea nr. 95 din 14 ap rilie  2006  

p riv in d  refo rm a în d o m e n iu l să n ă tă ţii -  cu m o d ific ă rile  s i co m p le tările  u lterioare , 

m ă aflu  in re la ţie  de s o ţ/s o ţie  sau ru d en ie /a fin  p ân ă  la g ra d u l IV  inclusiv, cu 

u rm ătoare le  p e rs o a n e  an g a ja te  a le  s e c ţie i /  se rv ic iu lu i:

1. N um ele si prenum ele_ so ţ/so ţie
sau g radu l de ruden ie  /a fin ita te

2. N um ele si prenum ele_
în ca d ru l se c tie i/se rv ic iu lu i;

funcţia  de_

so ţ/so ţie
sau g radu l de ruden ie  /a fin ita te

3. N um ele si p re n u m e le _
în ca d ru l se c tie i/se rv ic iu lu i;

fun c ţia  de_

m, so ţ/so ţie
sau gradu l de ruden ie  /a fin ita te

în ca d ru l se c tie i/se rv ic iu lu i;
funcţia  de_

D ec la r că :
- am ve rifica t da te le  d in p rezen ta  decla raţie , ca re  su n t actua le , reale, co recte  şi 

co m p le te ;
-  nu am  fu rn iza t in fo rm a ţii fa lse  şi îm i asum  re sp o n sa b ilita te a  d a te lo r con ţinu te  în 

p rezen ta  declaraţie.
Prin sem narea p re z e n te i con firm  că am  în ţe les ş i m i-am  însuş it în in teg ra lita te  

co n ţinu tu l declaraţie i.

Data

M edic s e f se c tie /la b o ra to r/se rv ic iu l 
Sem nătură  si pa ra fa


