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Subsemnatul/Subsemnata, MIRON DOINA , avand funcjia
de ASIST. MED. COORDONATOR la SP. JUD. MAVROMATI BT./PSIHIATRIE PED.
CNP domiciliul BOTOSANI

5
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria rSspundere:

1. Asociat sau acjionar la societS{i comerciale, comp 
interes economic, precum §i membru in asociatii, func

anii/societSti nafionale, institufii de credit, grupuri de 
afii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea delinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
parplor sociale 

$i/sau a actiunilor
1.1......

_____________________________________ X
_________________________________  /

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societSfilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1.......  /
/

/
__________________________________ / _________________

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1
MEMBRU OAMMR BT.
MEMBRU S1ND1CAT SOLIDAR1TATEA BT.

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
dejinute in cadrul partidelor politice, funcjia dejinutS $i denumirea partidului politic____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfS juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obfinute ori allate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitSJilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acfionar majoritar/minoritar:

Institupa Procedure ptin Tipul Data Dureta
contnactanta: caieafost contiuctului ineheieiii contractului

5.1 Beneficiarul de connect: numele. 
prenumele/denumiiea $i adiesa

Valoaiea 
totala a

1



denumirea §i 
adiesa

inoedinpit
contiactul

contractului contractului

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

SoJ/sope............... /
/

/
Rude de gradul I1'ale titularuhi //

/
/

Societal comeiciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asodapi familiald Cabinete 
individuale. cabinete asociate. sodetap 
civile profesionale sau sodetap civile 
profesionale cu laspundere limitata caie 
desfa§oara profesia de avocaf Qtganizapi 
neguvemamentald Fundapi/ Asociapi2'

/

/

/
/

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

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

Prezenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii
12.06.2018

Semnatura 
MIRON 0O1NA
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Spitalul Judeţean de Urgentă 
„iv îa i/fo rna ţi" Botoşani |

DECLARAŢIE DE INTERESE î n t r  a a e -j e s i r e  ?

j
Subsemnatui/Subsemnata, MIRON DOINA , având funcţia
de ASIST. MED. COORDONATOR la SP. JUD. MAVROMATI BT./PSIHIATRIE PED.
CNP , domiciliul BOTOŞANI

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

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
3.1
MEMBRU OAMMR BT.
MEMBRU SINDICAT SOLIDARITATEA BT.

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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumeletàenumirea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a

1



• y denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

!) 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 
13.06.2017

Semnătura 
MIRON DOINA
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