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DECLARATIE DE INTERESE
9

Subsemnatul/Subsemnata,
de - ^ r —,4>

CNP

\

A-is//
----------- w  C - O  * lT l ------
, domiciliul /  n r" , O

, avand functia
--------- -------»

2 ^ / wyfr?̂ 7
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societafi nationale, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociatii, func atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a ac{iunilor
1.1...... ——

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societa{ilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organ izatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta —Valoarea beneficiilor

2.1....... __-—'
__ __-—"

3. Calitatea de memb/u in cadrul asociafiMor profesionale $i/pau sindicale ̂  ^ /
3 . 1 ...... (p  m  t̂ 'A / A -y  C/&/C? /c )

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i_-contfol, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic_____________________
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar m ajoritar/m inoritar:______________ ____________ _________ ___________ ____________________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institutia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumeledenumirea §i adresa contractanta; careafost conliactului mcheiesii contractuhi totala a

1



denumirea$i
adresa

incredintat
contractul

contractului contractului
s

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

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

Rude de gradul I11 ale titularuhri

Societati comerciale/ Persoana fizica 
autcdzala/Asodatii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cu raspunderc limitata care 
deslâ oara profesia de avocat/Qrgsnizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii2̂

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii Semnatura
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Asistent sef

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

ASAFTEI ADII , având funcţia
la B.F.T. SPITALUL JUDEŢEAN

, domiciliul

9

cunoscând prevederile art. 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, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţii 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
l . l ...... - - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -
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 beneficii lor

- -
- - -
- - -
- - -

- —

-3- Calitatea de meipbru în cadrul asociaţiilor profesjpnale şi/sau sindicale
3.1......  / W w

-
-
-
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 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 ma joritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adiesa

Procedura prin 
caic a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



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

- - - - - -

S o ţ/so ţie .........................

- - - - - -

R u d e  d e  gradul l1 ’ ale  titularului

- - - - - -

Societăţi com ercia le / P ersoană  fizică 

autorizată/ A sociaţii fam ilia le /C ab ine te  

individuale, cabinete asociate, societăţi 

c iv ile  profesionale sau  societăţi civile 

profesionale  cu  răspundere  lim itată cârc  

desfăşoară  profesia d e  av o ca t/ O rganizaţii 

neg u v em am en ta le / Fundaţii/ A sociaţii2*

- - - - - -

I} 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 soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 
07.06.2017
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