
Spitalul Judetean de Urgonta
,,M a v rom a ti" B otosan i

DECLARATIE DE INTER
RE-JJESi

Subsemjnatul/Subsemnata, S/fH iSf ( / -v'hfrtbli p i  tfcsj ft ifyU /b V /Z-ravand functia ^ 
de alH /M u t WU___________________  la Pu'HCI, -5 f l do Itic , FlMlkrf/fll-i

domiciliul
'A - JknuSAHu

cunoscand prevederire art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

1. Asociat sau actionar la societal comerciale, companii/societati nationale, institutii 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 actiunilor
1.1...... — -------------

_____________________________________________ /
_________________________________________ /

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

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......
____________________________________ _________________

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3-1... U kJUUuJ IlKu  a Z A l l c b t l c i t  o ^ / V f j t f s  

Muuuiiin>a /A

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, ob^inute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: ___________________________ _____________________ ____________________
5.1 Beneficiarul de contract numde, Institutia Procedure prin Tipul Data Duiata Valoarea
prenumele/denumirea §i adresa contractanta: care a lost conttactului incheierii contractului totala a

1



denumireâ i
adresa

incredintat
contractul

contractului contractului

Titular................. V

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

Rude de gradul I1} ale titulaniui

Sodetati comerciale/ Persoana fizica 
autorizala/ Asodatii fkniliale/Cabinete 
individuate. cabinete asociate, societal] 
civile profesionale sau sodetati dvile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfâ oara profesia de avocat/ Organizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii2)

I} 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 Sejnnatura

.j£.:.Q Q ;.2?J.y
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S li

DECLARAŢIE DE INTERESE
¡ Spitalul Judeteci' 1* Urgentă 

„Mavromati ^ ^ ‘ni

52f ^
^ubsemnatul/Subsemnata, , Ş j^ ± j^ J ± j^ O (± Ş_ —/V M w  F /t fâ ’tâ fr ' 
ie  O A  ■ AAXJlcl v 0 A f ~ la LAihOAlA-TfltÀJUL- lE jÆ L  :

idNP , domiciliul
a  o 'im â±L l

,‘Unoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

f i .¡Asociat său acţionar la societăţi comerciale, comp 
Interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii 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 ......

; i
1. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
egiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

........  \

\

0 . Calitatea ele menibru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
4 -

p̂ \JLxxcJfcTX« (\LA$ ou

r j r r n — r ~‘ r  ~~
ţ

4.r

j4. C^alitatea^de membru în organele de conducere, adnţinistrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
eţimite în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________ ____

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 
neţ io n a r nia j oritar/mi n oritar: _

Pioceduia piin Tipul I>ata Diuata Valoaiea
care a fost contractului încheierii contractului totală a

5.1 I kneliciaml de contract: numele. 
penumele/deniBiiiiea şi adresa

Instituţia
contractantă:

1



? 4 ' d e m u n iie a ş i

a d ic sa

încied in ţat

co nductu l

con tractu lu i contractu lu i

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

S o t/so t ie ......................... \
\

R u d e  d e  gradul l 11 a le  titularului \ \

\
V\\

S  v ietăţi co m eie iaJe / P e is u in a  tizieă 

a iito iiza tă / A sociaţii fam iliale/ C ab in e te  

iix liv iduale. a lb in e le  as iv ia te . s(v ietăţi 

c iv ile  piolcsk>nale sau  stv ie tă ţi civile 

p io lc s io n iile c u  lă sp u n d e ie  lim itată c a ic  

d e s lă ş a u ă  pio leS ia d e  a v o c a t /( )rg in i/a ţii 

n e g u v e m a m e n ta le 7 F u ndaţii/ Asociciţii“'

~ , A \

! Prin rude de gradul / şe 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, 
şoţul/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 1 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.
[ i - î I

l

Data completării

A r  O

Semnătura

2
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B—B
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 5lb

Spitalul Judetean de Urgenta n de Urgenta
„Mavromati" Botosani

INTRARE^IESI
.21. LUNA.......ANDECLARAJIE 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, sef de serviciu)

Numele 
Prenumele 
Func£ia
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta „M avra iiia ti" Botosani.
Locul de munca dLUL&<'
Adresa

Codul p o s ta l................Localitatea ...................................................
Numarul de telefon (serw\c\u)Q^JS/.o^J.^jr^.rfT. numaruL .de telefon (acasa) 

, numarul de telefon (mooil) , numarul de fax
.....................rrrr, adresa de e -m a il......... ...................
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §\ cu 
reprezentanfcele din £ara ale societat;i!or comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea s o c ie t a l ..................................... ) (detinere de (Nature participarii financiare)
actiuni)

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

(Denumirea societatii)
'z z z z m iM m f c .
(Nature legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interven£ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferintje §i alte actiuni de formare 
l^ n ic iu n a

(Denumirea societ3$ii) (Subiectul conferinjelor sau actiunilor de formare)

2.3.A lte le
Ij^Lniciuna

(Denumirea societatii) (Nature activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
KU niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Nature activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producte, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din £ara ale societat'lor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale so$ului/sotiei , f ,
Numele §i prenumele .....C €fyC 7fi/i77f/
Indicat mai jos toate legaturile cu societat'le producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din £ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societat din categoriile mentonate mai sus: 
|_/hniciuna

(Denumirea soc ie ta tii............................................ ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)

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

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervente/interventi punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint’fice 
niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2 %3.Altele 
| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
IJ^niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

4 .Indicat mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producte, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan£ele din £ara ale societat’lor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, frati)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Indicat mai jos toate legaturile cu societatle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §\ cu 
reprezentantjele din £ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societat din categoriile mentonate mai sus: 

niciuna
M l1
2



(Denumirea s o c ie t a l .............................................) (Natura participarii financiare)
(de£inere de actiuni)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durablla/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
\%\ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §1 lucrari §tiint;ifice
lc^ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2.3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a Intocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere
niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)

2.5.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): con fe re e  §i alte actiuni de formare
niciuna

(Denumirea societatii) 

2.6.Altele

M l
niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
niciuna¥

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

4 .Indicat mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din t;ara ale societat'lor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in Tntretnere 
Numele §i prenumele

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

3



reprezentan£ele din t;ara ale societaflor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei socie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|_j niciuna

2.1ndicaf mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productjie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan^ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, 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 m cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentionate 
mai sus.

(Denumirea so c ie ta l 
de actiuni)

) (detinere (IMatura participarii financiare)

Data Semnatura

4



DECLARATIE DE INTE]

Spitaiul Judetean de Urgentfi 
,,Mavromati" Botosani

£~JE
riiI ..... !.LUNA ......A

Subsemnatul/Subsemnata, -  ̂$ 4 / / / )  itU ^CH i /$yffl/L_fixand fapctia
de O A M M aJ P  O ct  la r^/YAAKoI?'

domkiliul / n f r & p a M J

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

cele de asistenta juridica, c 
I exerdtaril firactiilor, mam  
[uri externe ori incheiate cb comerciale cn capital de stat sau tmde statul es't

A,..'- ' i ■ •>. . ‘ ’•. . ; ̂  - .
5.1 Benefidamlde contract nuird^

.. .. -.:m. . .  ..71.- 1-

bstituda Ptoceduraprin Tpi1 Data
u*. a <5.•• V

Durata Valoarea
penumdedenumiiea si adresa contractanta: careafcst oontractului rncheierii contractului totalaa

1; Asociat sau actidnar la societati comerciale, eomp
Srt Ni- ; f  -, r

adii/sociietati nation ale, institistii di: t te d i t ,g r u p u r id e
m « M a :  :

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor_3--------------- a-----

Unitatea 
-  denumirea si adresa 

2.1....... ..........

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

1



dm um iieasi
adresa

moedintat
contractul

contractului contractului

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

Sol/sotie....................

-

Rude de gradul IJ)aletitulaiului

Sodetati comeidale/Persoana fizica 
autorizat^ Asodatii femiliale'Cabinete 
individual^ cabinete asodate, sodetati 
dvileprofeaonale sau sodetati civile 
profesianale cu raspundere limitata care 
desfisoara profesia de a\ocat/ Orgardzatii 
n ^ iv am am en la le 'H m W A so d aiF ____

0

!) Prin rude de gradul 1 se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie 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 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii Semnatura

L . Q L M k ......

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

* ^ K ' *,l/(dvromâu"
i i jT b a r e-1ssir e (sMM

Subsemnatul/Subsemnata, . M M 64Q -bUDsemnatui/buDsemnata, uncţia de 

Botoşani,fa Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati 

CNP domiciliat în

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 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau aUnitatea

- denumirea şi adresa - de acţiuni acţiunilor
1.1.

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

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea
- denumirea şi adresa - beneficiilor

2.1....

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

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, 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

Titular.............
Soţ/soţie............
Rude de gradul I1) ale titularului

t ProceduraInstituţia .. . * . ~ prin care . Data p.contractanta: , . Tipul . . . . .  Durata. a fost . K . . .; încheierii . . . .denumirea şi » .. . . contractului . . . . contractului. * încredinţat contractuluiadresa contractul

Valoarea 
totală a 

contractului

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:

5.1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea 

şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



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

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

Data completării 7.)..-
Semnătura


