DECLARAŢIE DE AVERE

V.

Sutjsenţnatul

având funcţţ

lJ.(UMO^N p

ia

domiciliul

moafcând prevederile art.' 592 din Codul penal privind falsul în declaraţii declar p e^ro p ria răspundere că
împreună cu familia1) deţin următoarele:
Spitalul Judeţean de Urgentă.
„M avrom ati" Botoşani

I.Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

dobândirii

in t r a r e - ie s ir e
NFL

SuPrafata

Cota-parte

A&Q.jţfa ../.^LUNA

fo i

Titularul2’

dobândire

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
2.Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

/

Anul
. A nul ..
dobândirii-

/ f fa

Suprafaţa
T

Cota-parte
* r •'

Modul de
dobândire

Titularul2’

% fa1' /f2-\ ~&£CaA£>'Mu
k s o& uv

y

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
’)Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2)La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II.Bunuri mobile
1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii

A

,

Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

âoo-J^
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

A n u Mo^âjndjrii^
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Valoarea estime

III.Biinuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele
12 luni
^
Persoana către care sa înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

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.
v.
Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul

*

Valuta

Deschis în
.

Sold/valoare la zi

r. ■ J b c u X ă ' M)e>
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

Nr. de titluri / Cota de
participare

Tipul*

Valoarea t-etatcTTă 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.
Valoare

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

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului: numele,
adresa

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.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele,
adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

-//
-â f.

O ff o z - ,

fU, ffb

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

I .......
i_^
^ ..
4.2. Soţ/soţie

/> -

7. Venituri din premii ş

&

de noroc

7.1. Titular

|
7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

...::.....:............j

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

/.Î-A-3 .U

A
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DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de
secţie, de laborator sau de serviciu, referitoare la incompatibilităţi
Spitalul Judatoar» de Urgentă.
„ M s v ro m a ti" S o io s A n ;

Subsemnatul ....
Domiciliat/a în
Adresa profesională .

.

.

.

.

.

.

.

,

,

Declar prin prezenta, 'pe propria răspunderi, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:

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

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

3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti.

4. Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Semnătura

Data

q Vitalul

J r iletsan d a U rgentS

S p * M a v r c m a t i" B o to s a n .

<Cl\IJL.w

7

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
£ Z cmI
ttw
CNP

_

, G k ie n Q f/f'u
- d u ru W
la
A 'a & C
lomiciliul __ A

/)
/

/
,
t o -

!/ -

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asoriatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
partilor sociale
Calitateadgtinuta
sociale sau
- denumirea si adresa si/sau a actiunilor
de actiuni
1.1......

< ^ te te a de membru m drganeie de condiifcer^ i idministrare si control ale societatiior comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nation ale, ale institntiilor de credit, ale grupurilor de interes
verna men talc.___.— ------- --- ;__ ,— „—
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
denumirea si adresa
2.1

3.1

m va
icale

de menpjbni m oftdrul
’_ &U

< v w .

'1------------------ ----- ;-- ----

r " V "

--- '

_____ __ _____ ^ ____ ,_______ .________________ _______ -j.___. ____ i__________ ,_____________

4. Cafitetea de inembru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde siatul este
a

5.1 B enefidani de contract num de,
prenumde4fenumirea a adresa

Institutia
coilractanla:

.^

__ fi., 1,1^

Proceduraprin
careafost

1

r ____:__ i_____ ■.________

Tipul
contractuhi

Data
indhderii

Durata
contractuhi

Valoarea
totala a

iroedintat
contiactul

denumirea si
adresa

contractului

contractului

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

Sot/sotie................
Rude de gradul I,j ale

Sodetati comerciadT^rsoana fizica
autorizata/Asopm. fendMe^C^binete
irdividual^^Din^asociate, sodetati
civileprofesionale sau sodetati civile
profesionalecu raspundere limitatacaie
desfasoarapiofesia de avocat/ Otganizatii
n^uvemameriale'RindaffiAsociadiz)
1} Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe lime descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted
societatiior comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

S ^ ^ a tu ra

JO'Gf'Wd

2

E

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavjf)gytfi^ i ftatmaiti de

U rgenta

Str. M a rc h ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 |5 7 7 7 S0 Mavromati" B o to s a n i

R A R £ ~ jE S lR E

DECLARAJIE DE INTERESE
(Model Ord.M .S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere
(sef de sectie, sef de laborator, set de serviciu)

g ''

Num ele ...
Prenum ele
Funct;ia ....
A dresa profesional
Locul de mun
A dresa
S t r ....... (.M M .
Codul p o s t a l................ Lo calitatea .......
Nuoiarud- de ^ telefon (serviciu) ...Ps
num arul de telefon (acasa)
, num arul de telefoQ^-fm bbil)
, num arul de fax
........................ ^ ^ -atlresa de e - m a il...............
A)Interese personate
Indicate mai jo s toate legaturile cu societa^ile producatoare, d istrib u ito a re sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentant;ele din t;ara ale societatjilor co m erciale producatoare, d istrib u ito a re sau
im p orta toare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei societatji din cate g o riile ment;ionate m ai sus:

^ ^ rfic iu n a

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

2.Activitate/activitat;i care co n du ce /co n du c la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri d u rab ila/d u ra b ile sau p e rm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (co n tra ct de
rem unerare regulata)

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii pu n ctu ala/pu n ctu ale (IP): conferint;e §i alte actiuni de form are
(vh^fciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferinteior sau actiunilor de form are)

2 .3 .A lte le
[\\jn id u n a

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3 .A lta /a lte le gatura/legatu ri (fara rem unerare) (FR)
| \|n i£ iu n a

(Denum irea societatii)

1

(Natura activitatii)

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

B)Interese ale so tu lu i/ s o U ^
Num ele §i p r e n u m e le .....
Indicate mai jo s to a te M e g a td rife cu societatfle producatoare, d istrib u ito a re sau
im portatoare de m edicam ente^ /m ateriale sartfrt^re, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentantele din ^ara ale so cie ta tiio r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei s o d e ta ti din catego riile m entionate m ai sus:
l^ ^niciuna

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

(Natura participarii financiare)

2 .A c tiv ita te /a ctiv ita ti care conduce/conduc la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri durabila/durabile sau perm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (co n tra ct de
m unca cu rem unerare regulata)
jj^sl^niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

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

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 .3 .A lte le
|\J^pfciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3 .A lta /a lte legatura/legatu ri (fara rem unerare) (FR)
T \ M ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndicat;i mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
p r o d u c e , prestari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
$i cu reprezentantele din tara ale so cie ta tiio r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
e xportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Nui
lum ele §
ru(
W -l
in|dicati//m ai jo s toate legaturile cu soci^taftile /6/oducatoare, d istrib u ito are sau
iportajzoare de m edicam ente, m ateriale santtare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale so cie ta tiio r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din catego riile m entionate m ai sus:
|_1Miciuna
2

1
(Denum irea s o c ie ta tii.............................................)
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2 .A ctivitate/activitat;i care co n du ce/co n du c la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri d u rab ila/d u ra b ile sau p e rm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (co n tra ct de
m unca cu rem unerare regulata)
ly^ njeiuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): studil clinice §i lucrari §tiintifice
l^ p ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2 3 .1 n te rv e n tie /in te rv e n tii punctu ala/p u n ctu ale (IP): rapoarte de e xpertiza
|_K niciun a

(Denum irea societatii)

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

2.4.Interven£ie/intervent;ii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): a c t iv it y de co n siliere
l^ n it iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2<5.Intervent;ie/intervent;ii punctu ala/p u n ctu ale (IP): conferinte §i alte actiu n i de form are
|JrF tic iu n a

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 .6 .A lte le
l^ ijiic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

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

14

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndicati m ai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
p r o d u c e , prestari de servicii, d is trib u te , im p o rt in orice dom eniu de activ ita te , precum
§i cu rep rezen tan te le din tara ale so cie ta tiio r co m erciale producatoare, d istrib u ito a re sau
exportatoare.
D )In te re se ale perso anelo r aflate in in tre tin e re
Num ele §i prenum ele
Indicati m ai jo s toate legaturile cu so cieta tile producatoare, d istrib u ito a re sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
3

reprezen tan tele din tara ale so cieta tiio r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im p orta toare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile m entionate mai sus:
|_^fs0klLina

(Denum irea societatii
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

2.1ndicati mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezen tan te le din tara ale so cie ta tiio r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
e xportatoare.

Subsemnatul/Subsem nata
declar prin prezenta, pe propria
:te sau indirecte
su sce ptibile de a aduce atingere
dovada in cadrul
m andatului meu sunt enum erate mai sus.
Ma an g a jez sa declar im ediat orice m odificare aparuta in legatura cu cele m entionate
mai sus.

Data

4

Sem natura

DECLARAŢIE DE INTERESE

Judattfan ds Urgancâ
;nr5âti" botoşani

R bfciH*Ib S tR E
Iî N
N TT R
RAn

N R q t . ^ . ^ ^ r Z I - O -( l u n a C

.. [

S utfsem natu l/S ubsem nata
...7,
C N P ........ ....... ..........,

la/ S p ( tX l
domiciliat

având

Judeţ
jeţjean
în

de

.ă tâ tâ te M

yrgenta

funcţia

„Mavromşti"

de

Botoşani,

.......

.... ...... ......... — ........ ........ , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale şi/sau
de acţiuni
acţiunilor

1.1 ....

2. Calitatea de membru în (panele 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:
- denu

Unitat
şi adresa -

Calitatea deţinută

Valoarea
beneficiilor

2.1 ....

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

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

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

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

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

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

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

Titular
Soţ/soţie............
Rude de gradul I1) ale titularului.............
Societăţi comerciale/Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat / Organizaţii
neguvernamentale /Fundaţii/Asociaţii2)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din
fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar:
Instituţia
5.1. Beneficiarul de contract:
contractantă:
numele, prenumele/ denumirea
denumirea şi
şi adresa
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

|

Titular............
Soţ/soţie.............
Rude de gradul l 1) ale
titularului...............
Societăţi comerciale/Persoană
fizică autorizată/Asociaţii
familiale/Cabinete individuale,
cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat/Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii2)

1} Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie
descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin
calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum
sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la
care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5%
din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

/

Semnătura

