
DECLARATIE DE INTERESE9

yn cie Urgent^ 
Sotosani

- F J P C

,J
S u bsem natu l/S ubsem nata , _____________________________________________________ , avand  functia
de rtepic * € ?  p e  SecT)V_______  la ^PiTfrOlL n,aPg-7E4f4 p e  c x ^ o e n y f  &flTfrS*ry/
CNP , domiciliul f t  -TN f

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

1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, companii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri dc

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiuni lor
1.1.......

" X

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fimdaffilor ori ale altor organ izatii neguvernam entale:____________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale
3.1

\

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta gi denumirea partidului politic______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefidaml de contract numele, 
pimimeltdenumirea $i adresa

Institutia
contractanta:

Proceduraprin
careafost

Tpjl
contractului

Data
incheietii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

1



denurnirea^i
adresa

iixredintat
contractu]

contractului contractului

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

\

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

Rude de gradul Il} ale titularuhi

\
Societal comerciale/ Persoana fizica 
autorizala/ Asodatii familialdCabinete 
irdividuale,cabineteasociate, societal 
civile piofeaonale sau societad dvile 
ptofesionale cu raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de avocat/ Qr^nizatii 
neguvemamentald Fundalii/ AsodaliP

\

\
\

]) 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 dejinuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. N u 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 declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura
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Spitalul Judeţean de Urgentă 
„Mavromati" Botoşani

RE-IESIBE DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnaţa, , ?'*■x v Q ~ , având funcţia
de ■yecTxg- jT A la ^frU*UJlL -J ̂ t^rTeAU ,

CNP , domiciliul

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 neguvemamentale:

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
3.1.

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 juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia 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 contact numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenimeletkmumirea şi adresa contractantă: careafost contactului încheierii contactului totală a

1



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 
desfaşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţiî

Prin rude de gradul 1 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

v'ic l'f
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DECLARAŢIE DE INTERESSES

Spitalul Judetaan da Urgentâ
„M avrom a tl" Botoşani

Subsemnatul/Subseranata, Hîftjg C b c ^ e ^ ________________ , având funcţia
vAC<Lc- k€clb Ri Wi~Wvg (I faatU la 4'oVvjt̂  ^dL <Ag-t5<v.<?euA,6% Hg^rouuoil  ̂ Va-ţ-o-Sa ni ,

CNP domiciliul

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

i;

Valoarea 
totală a

* ulB'V i 1” IBBBI88Bn
jtjim pij

¿m&anx

Instituţia Procedura prin Tpul
-V:i)r

Data
' ’ > i»’■*-■'■ ■- * ■■»-■>•-■- - - ̂ t

Durata
ccntractaniă: care aibă contractului încheierii contractului

L  A sociat sau  a c ţio n a r  la  socie tăţi com erciale^ com pânii/socîetăţi na ţionale , instifu tii j e c ic â iV g ra p n r î  de
n^nfaîip*

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
i i .......  ............................................................ ,

J~Y
\

\ v

■ ■ ■ ■ ■ ■

Unitatea
-  denumirea si adresa ----------------- --------------------------2_________ ________________

Calitatea deţinută
9 Valoarea beneficiilor

2 - i ........ ___________ x ___________________

\

■ g a w p a —  — p w m a m

î



denumirea şi 
adresa

înoediniat
contractul

contractului contractului

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

\
Sot/sotie.................. N
Rude de gradul Ij) ale titularului \
Societăţi comerriale/Persoană fizică 
autorizată  ̂Asociaţii fkniMe^Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civileprofesonale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avucal/ Gganizaiii 
nq^-ammentale/Rmdafi/Asoaatii21___

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Şe 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

tf.05~.2o 1£

2



íü g s fü í Spitalul Judeţean de Urgenta „M avrornaţi yrBotoşani
-  Str. M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x  .023 SratţaJuT Judeţean de Urgentă 

r̂ Iv1avromatr' Botoşani

nr. jM ..yA.fz\ l.liu HDECLARAŢIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere 
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Numele ...........................
Prenumele .......
Funcţia ...........................................
Adresa profesională - (SRitalul Judeţean d,e Urgenta „Mavromatl" Botoşani.
Locul de muncă ..................
Adresa
Str. nr.
Codul poştal................Localitatea
Numărul de telefon (serviciu) ..........................
.......................... , numărul de telefon (mobil)
.........................., adresa de e-m ail..............................
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile

număryl de telefon
numărul

(acasă) 
de fax

producătoare, distribuitoare sau
rT n r^ at?ar!  ^  medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
¡mn®rfe, tan êi e din îara ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
^■Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus- 

mciuna

(Denumirea societăţii 
acţiuni) ) (deţinere de (Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţl care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1.Legătură/legături durabllă/durablle sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulată) 1
hd nicluna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabite’sau permanente)
^.in tcrven ţie /m terven ţ11 punctuală/punctuale (IP): conferinţe şl alte acţiuni de formare

2°3 A ltd e SOCietăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

nlciuna

(Denumirea societăţii) (Natura actjvităţjj)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
1̂1 niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)



4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau A 
exportatoare.

B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele.......................................................
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
1̂ 1 niciuna

(Denumirea societăţii.......................................... ) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)
2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată)

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 
J^| niciuna

(Denumirea societăţii)
23-Altele
jc l niciuna

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
Ită/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 
niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare. --------

C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Numele, prenumele şi tipul de r u d e n i e _

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 

niciuna

2



(Denumirea societăţii................  .....................................................
(deţinere de acţiuni) ...................'  (Natura participării financiare)

Personală
muncă cu remunerare regulată) ° permanen«/permanente (LD) (contract
p£l niciuna

(Denumirea societăţii) .................................-...................
2 . 2 . I n te r v e n ţ ie / in te r v e n t i i  D U n c tlla lă /r , , , , , ,- .  <N,atU^ '® 9ăturil durabi|e sau permanente) 

'Q n ic iu n a  511 Pu n c tu a la /p u n c tu a le  ( IP ) :  s tu d i i  c lin ic e  si lu c ră r iclinice şi lucrări ştiinţifice

(Denumirea societăţii) .....................................................

2 .3 . I n te r v e n t ie / in te r v e n ţ i i  p u n c tu a lă /p u n c tu a lT n M - d ra n n = l! iCr̂ ,0r/° niciuna ^ ccua,e (IP). rapoarte de exnpr+i7a

(Denumirea societăţii) .....................................................
,  .  .  . e x S r t*ă fa Produsulul pentru s-a întocmit raportul de

M  S T ‘W W " V“ !" » "« P » 'S /ro "« ,a„  (IP): « M a u  de con,I,ier.

(Denumirea societăţii)
2.5.£?s:r!,e/ŵ site acţiuni de formare

(Denumirea societăţii) ....... *..............................................
2.6.Altele (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
1̂ 1 niciuna

(Denumirea societăţii)
3.Altă/alte legătură/legat

n ic iu n aMl
(Natura activităţii)

uri (fără remunerare) (FR)

(Denumirea societăţii)

şssi —
Şl cu  re p re z e n ta n te le  d in  ta ră  a le  s o c ie tă ţ i lo r  J l î ' „ Î T !? !11 d e  a c t iv i ta te r
e x p o r ta to a re . s o c ie tă ţ i lo r  c o m e rc ia le  p ro d u c ă to a re ,  d is t r ib u ito a re

precum
sau

D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere......
N u m e le  ş i p re n u m e le  5 e re

Indicaţi mai jos toate legăturile 
importatoare de medicamente, m a te ^ le 's a m ^CU societăţile producătoare,

aparatură medicală, precum ş i cu
distribuitoare sau



reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare,^ distribuitoare sau 
Importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea societăţii........................................ ) (deţinere (Natura participării financiare)
de acţiuni) . . . . .  , . .
2 . Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora, 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare. ____

Subsemnatul/Subsemnata .f ...............................

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovada in cadrul
mandatului meu sunt enumerate mai sus. w . ..
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută in legătură cu cele menţionate
mai sus.

Semnătura
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Spitalul Judetsan da Urcşentâ
,,¡V \8  V i  U lT U ; .V ' B O tO & f j i  w

DECLARAŢIE DE INTERES E INT Ë r lÊ S lb

U N A ..

Subsemnatul/Subsemnata, |  Wrî .^.... . .b f/^ ^ vând funcţia de

5^ ..!*^ ... ¿ „A ....... , la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,

domiciliat înCNP

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:

1.1....

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau a 

de acţiuni acţiunilor

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:

2.1....

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea 
beneficiilor

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 
exercitam 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:

t w  ProceduraInstituţia
5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractantă: prin care Tjpu| Data Durata boarea
prenumele/denumirea şi adresa denumirea şi . aJ “ * contractului contractului to; alS a, .

adresa încredinţat contractului contractului
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 in 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
Semnătura


