DECLARATIE
DE AVERE
9
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. avand functia
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dom iciliul
cunoscand prevederilc art. 292 din Codul penal privind falsul Tn declaratii, declar pe prop rie raspundere
ca im preuna cu fam ilia^ defin urm atoarele:

*1) Prin familie se intelege soful/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri im obile
1. T erenuri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
A dresa sau zona

C ategoria*

Anul
dobandirii

Supra fa (a

Cotaparte

M odul de
dobandire

Titularul^
______ __ __ _

1/

____

/

/

/ \717

“

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. C ladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri m obile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi $i alte m ijloace de transport
care sunt supuse inm atricularii, potrivit legii
------ - , . ■•---- ?---- ;--'
Nr. de bucafi
M arca

N atiira

Anul de fa b r ic a te
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2. Bunuri sub forma de m etale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta §i
num ism atica, obiecte care fac parte din patrim oniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa$e§te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
----D escriere sumara

'■■.-- --- ------ --""
Anul dobandirii

<C

M- M
"— '
V aloarea estim ate

_________ .

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depa$e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri im obile instrainate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat _

Form a
instrainarii
'—■

v

L------2

V aloarea

IV.

Active flnanciare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, form e echivalente de econom isire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insum ata a tuturor acestora depa§e$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii flnanciare din strainatate.
Institutia care adm inistreaza
§i adresa acesteia

T ipul*

V aluta

_____

D esch is in anul
— —

Sold/valoare la zi

>

>/
/
^ ___ _

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasam ente, investitii directe §i im prum uturi acordate, daca valoarea de piata insum ata a tuturor
acestora depa§e$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.
E m itent titlu/socletatea in care persoana este
acfionar sau asociat/b en eficiar de im prum ut

Tipul*

N um ar de titluri/
cota de participare

V aloarea totala la zi

,--------------- ----------- ^

/

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, carejn su m ate depa$esc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V . Datorii
D ebite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte
asem enea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acumulate in strainatate.
>
' ■"■ ■■ 1 1

' l"t"1 • ............ ........- "
C reditor
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C ontractat in anul

Scadent la

V aloare

-

k
t Jv
VI.
Cadouri, servicii sau avantaje prim ite gratuit sau subventionate fata de valoarea de pia(a, din
partea unor persoane, organizatii, societafi com erciale, regii autonom e, com panii/societati nationale sau
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa§e§te 500 de euro*

C ine a realizat venitul

Serviciul prestat/G biectul
g en erator de venit

Sursa venitului:
num ele, adresa

V enitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
VX J
\ \

*

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i al 11-lea
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VII.
V enituri ale declarantului $i ale m em brilor sai de fam ilie, realizate in ultim ul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind C odul fiscal, cu m odificarile §i com pletarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului:
num ele, adresa

C ine a realizat venitul

1. Venituri din salarii
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generator de venit
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2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular Qjj^ ^

\J

CjO K /U u u l

ri

{/ nv L U
i f nU
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2.2. Sot/sotie

d
V/

------- 7

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

)
3.2. Sot/sotie
_______________ _______________

4. Venituri din investitii
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie

/

/

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

)

r

5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
/
6.2. Sot/sotie

/
^

—
5

'

1

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
Num e, adresa

Cine a realizat venitul

V enitul anual
tncasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular
(

\

7.2. Sot/sotie
7.3. Copii

V ^

8. Venituri din altesurse
8.1. Titular ( l / t (14 ° U r '( fd /U

TVWuL

h

C

„ '' :
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\
' / tr. tat i
/}
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/
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-

8.2. Sot/sotie

/
8.3. Copii

Prezenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale p e ^ r u /in ex a c tita te a sau
caracterul incom plet al datelor m entionate.
Data com pletarii

0(!' W ?
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DECLARAŢIE DE AVERE

DR. RADAUCEANU PETRE
, având funcţia
__UPUSMURD
SPITAL
JUDETEAN
__MEDIC
MAVROMATI
SEF____________________________
BOTOSANI___________________________________
__
la _________
,

Subsemnatul/Subsemnata,

de

CNP
___________________ , domiciliul _BOTOSANI
________________________________________________________________________________________ ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1) deţin următoarele:
.....................................
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul1)

* 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) 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.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*
1

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2002

98mp

1

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul2)

1/2

cumparare

Radauceanu Petre
Radauceanu
Carmen

1

2016

80mp

1/2

Mostenire
parinti

Radauceanu Petre
Radauceanu
Anca-sora

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*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
Natura

Marca

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

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

Anul dobândirii

Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
2

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile 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.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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

Tipul*

3

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la 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.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

RCI LEASING AUTOTURISM

2009

2016

22500 EURO

DACIA LOGAN MCV LEASING

-

-

-

VI. Cadouri, 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

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

4

Venitul anual
încasat

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

VII. 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

MEDIC

58396 RON

MEDIC

35617RON

ALOCATIE
ALOCATIE

798RON
798RON

MEDIC-SERVICII
MEDICALE

17800RON

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
RADAUCEANU PETRE

SPITALUL JUDETEAN
MAVROMATI BOTOSANI

1.2. SOTIE
SPITALUL JUDETEAN
MAVROMATI BOTOSANI
1.3. Copii;RADAUCEANU LIA
COPIL
RADAUCEANU CATRINEL
COPIL
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
RADAUCEANU CARMEN

RADAUCEANU PETRE

F.C. BOTOSANI

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
5

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

CONSILIER JUDETEAN

9723 RON

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
RADAUCEANU PETRE

CONSILIUL JUDETEAN
BOTOSANI

8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
08.06. 2017

Semnătura
…………………………
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'D Pnn familie se mtelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in aite tari.

’rSSS^SSSiS,& ® » " " * ®

*2) La ’Titular” se mentioneaza, in cazul bunurilor
r IT! rQ71ll UnnitMlyv^ ^
•
>ar in cazul bunurilor in coproprietate,

<•
coproprietarilor.

2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

1

* ■« ® -

«

*

, , «™

(tituIaral>^ ^ ^ o t i a , copilul),

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular” se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1.
Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

2.
Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depaseste 5.000 de euro
N ° T A:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romamei
la momentul declararii.

:

HI. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni

IV. Active financiare
1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.
Institutia care administreaza /

Vv."

Tipul*

k

*•' .* *

r

---------------------Valuta

/

Beschis in anul
..
-r,;-\i ;n

• .? j

i *Sold/valoarelazi

> •.

v

___________________

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2.
Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata msumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

Categot iile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

x
V

y
^
-

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institute publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 11-lea

4

VII.
Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheia
(potnvit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

:

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sotie

_______ ^

_____________

__________ )

V ;'
r •'

• .

•

---------— ______

r^
y

________ Z ________________
c ___ _

6. Venituri din activitdti agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
9 9

---------:-----------_________ ^
/

7 ------------------

_________ L ________________
L _ —
5

—

Sursa venitului:
Nome, adresa
7. Vemtun din premn si din jocun de noroc
Cine a realizat venitul „

Serviciul prestat/obiectul
4 generator de venit

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
/

7.2. Sot/sotie

)

/

/

/

7.3. Copii

/

l

<?. .Venituri
din alte
. ' -r
•V. surse
■v
8.1. Titular / L / f <J 4

i

V _____ "

----

'K,.

1

A *

.
1

8.2. Sot/sotie

(' A & T ^ T ^ - v

(/

-

J6 r U

^

•

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii

* pentru inexactitatea sau

oe^jui&tura
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Spitalul Judetean de Urgenta „Mavrom iti „
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NR
DECLARATIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie.de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

> ,\
X
(jr fJ h /J
l'
,.p.0 ^ £ ....avand functia de y .p y .n.\ ± ( .tf. A 'A

l/i^

„ t____ otiosem
Sub§eirinatu!/Sub
s o naia
m n a t^ ^ ; ......i.!
la QfiiYlHOl

.... declar pe propria raspundere ca Tmpreuna cu familia1) detin

urmatoarele'activV si'ftaforii
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.
Adresa

Categoria*) | Anul dobandirii

Suprafata

Cota-parte

--------------------------- -------- J

f

Valoarea de impozitare

A

Modul de dobandire

Titularul

_____— ■
— ’

J t s

______________ —

____________
*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca sunt Tn circuitul civil.

2. Cladiri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate m alte tari.
Adresa

Categoria*)

Anul dob?n.^'^ * VjjxafaJa

\tsrp&A~Mf / f

'i—

J_____ '1-&L0 i_

'$ 'K

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul2)

//

7<f^ r

) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse Tnmatricularii, potrivit legii.
Natura

Marca

------------------- —

Numar de bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobandire____^-'-

------- ^

numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national ori universal sau altele
asemenea, a caror valoare Tnsumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la
momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimate

III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile mstrainate
Tn ultimele 12 luni
N atu ra b u n u lu i in strain a t

D a ta Tnstrainarii

___— ,

F o rm a in strain a rii

P erso a n a c atre c a re s-a in strain a t

1 ;t

'

.

a

V alo area

---------" _____________

IV. Active financiare
I.Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
daca valoarea Tnsumata a acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn band sau institutii finandare din strainatate.
Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul*)

Valuta

A 11
fu u

Deschis Tn anul

^ ____ —

SoldA^aloarea la zi

-----------

*rCategoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, investitii directe si Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piata Tnsumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participarile Tn strainatate.
Emitentul titlului/Societatea in care persoana este totala la zi actionar sau
asociat/beneficiar de Tmprumut

Tipul*)

Numar de titluri/ cota de
participare

Valoarea

^ategoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti
sociale Tn societati comerciale; (3) Tmprumuturi acordate Tn nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an.

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise Tn beneficiul unui tert, bunuri achizitionate Tn
sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea Tnsumata a tuturor acestora depaseste 5.000
de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumuiate Tn strainatate.

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fata de valoarea de piata din partea unei
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii
publice romane^ti ori straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau altele
asemenea, a caror valoare individual^ depaseste 1.000 de euro.*)

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele §i adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual incasat |

1.1. Titular

r

1
1.2. Sot/sotie

_________________- -

ii

——

T JW
----------------------------------- --------------------------------------—--------------------

) Se-e*depteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate ?n ultimul an fiscal Tncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii

Sursa venitului: numele si adresa

W-.-\

T P ttT fv .

w v

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual incasat

M S i/c _

1.1. Titular

-i? ? '
~a

w“

m c q ~f t c
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2. Venituri din activitati independente
V p n itllT I H m
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22. SoJ/sotie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

T

m

j&

^

v

<n£- 4 / V

/

(•>. o o o

r

in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

/
Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit iegii penale, pentn
caracterul incomplet al datelor mentionate.

-e^ctitatea sau

Data completarii
Semna'

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

*/
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cunascand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratu declar p'i propria r&sj^ndere ca
impreuna cu familia1) detin urmatoarele:
^pitsjul Judetean da Urcsenta
„lvIavromati" B c to s a n i

I.Bunuri imobile
l.Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobandirii

A J

J X . s£T%>/j

SuPrafata

Cota-parte

Modul de
dobandire

Titularul2)

\J

-^'Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, daca se afla in circuital civil.
2.Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zorla

Categoria*

A

ST*

•

Anul
dobSndirii

Suprafa^a

<L®01-

C[?UJL

Cota-parte

d in —

Titularul2)

c v n p d iiftP

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
!)Prin familie se intelege sotul/sotia ?i copiii aflati in intretinerea acestora.
2)La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia,
copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II.Bunuri mobile
l.Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt
supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

2.Bunuri-sufr^rorma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta $i numismatica,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depa§e§te
5.000 de euro
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
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III.Bunuri mobile, a caror valoare depa§e$te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in ultimele
12 luni
Natura bunului
instrainat

Data instrainarii

Persoana catre care sa Instrainat

Forma Instrainarii

Vaioarea

IV.Active financiSre
l.Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire, inclusiv cardurile de
credit, daca vaioarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.
Valuta

Institute care administreaza §i adresa acesteia

Deschis In
anul

Sold/valoare la zi

Carggoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2.Plasamente, investitii directe $i imprumuturi acordate, daca vaioarea de piata insumata a tuturor acestora
depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea In care persoana
este acponar sau asociat/beneficiar de
Imprumut

Tipul*

Nr. de titluri / Cota de
participate

Vaioarea totala la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni
sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
3.Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V.Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte asemenea
bunuri, daca vaioarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat In anul

Scadent la

Valoare

Vl.Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de vaioarea de piata din partea unor
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice
romane^ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale
angajatorului, a caror valoare individuals depa§e§te 500 de euro*
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' * Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ?i al II-lea.
Vll.Venituri ale declarantului ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului: numele,

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectu!

Venitul anual fncasat

1. Venituri dip sajarii

1.1. Titula^W^^ (y'Ci/fiy C
P H T A sd
*>■

1.2

1.3.
i.3 . copii
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3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

/

i

fix m ■
//? .,

c ^5 -i
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V
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P
o

............
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3.2. Sot/sotie
4. Venituri din investitii
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

i

fJtft
A /t/'

5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

A / (/

6.2. Sot/sotie
7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular

AJ I f

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

/ v i y

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru in^xactftatea sau caracterul
incomplet al datelor mentionate.

2 l. o S . 1 o K

Data com pletarn...........................
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DECLARATIE DE INTERESE
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara(ii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, companii/societati nation ale, institufii de credit, grupurl de
Unitatea
- denumirea §i adresa -

Calitatea detinuta

1.1......

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

Valoarea totala a
parti lor sopiate
§l/sau^ actiuni lor

—
----

A / [ \y)

/ V/

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organ izatii neguvernam entale:_____________________
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea $i adresa
2.1

AH/
3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

Ti-:xrxri?f?pc
^

~

r-

f^ r W

c V

>

^

.

—

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul parjidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic
4 , i ....... H t A n t T M *
:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultanta juridica, consultanta §i civile, ob{inute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incbeiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefidarul de contract numde,
Institute
Procedure prin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
contractanta:
prenumele'denumirea §i adresa
caieafost
o)ntiactului
incheierii
coniractului
totalaa
1

denumirea §i
adresa

contractului

incredintat
contractul

cantractului

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

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

Rude de gradul I])ale titularului
/

/

/

(

Societati comerdale/ Persoana fizica
autorizata/ Asodatii familiale/Cabinete
indmduale,cabineteasociate, sodetati
civilepiofesimale sau sodetati dvile
profesionale cu raspundeie limitatacare
desfa^oarapofesia de avocat/ Gg^nizatii
neguvemamentale/ Fundatii/AsodatiP

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 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 §i raspund potrivit legii penale pebtru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

0

Lo(? 'ULX

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
_ DR. RADAUCEANU PETRE
, având funcţia
___UPU
SMURD
SPITALUL
JUDETEAN
_MEDIC
MAVROMATI
SEF____________________________
BOTOSANI___________________________________
___
la ________
,

Subsemnatul

de

CNP
___________________ , domiciliul ___BOTOSANI
________________________________________________________________________________________ ,
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
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
– denumirea şi adresa –
de acţiuni
şi/sau a 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:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –

2. 1.MEMBRU FONDATOR ROTARY CLUB
BOTOSANI

MEMBRU

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3. 1. COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA- FILIALA BOTOSANI- CONSILIUL JUDETEAN –IAN.2016
MARTIE 2016
3.2.MEMBRU SINDICATUL MEDICILOR SPECIALISTI FILIALA BOTOSANI

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 PRESEDINTE COMISIA MEDICALA JUDETEANA A PNL BOTOSANI……
4.2 CONSILIER JUDETEAN- CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI- RETRIBUIT 9723 RON

1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță 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
Procedura prin
Data
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
contractantă:
care a fost
Tipul
Durata
încheierii
totală a
prenumele/denumirea şi adresa
denumirea şi
încredinţat
contractului
contractului
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)
Prin rude de gradul I se 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,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.
1)
2)

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

Semnătura

09,06.2017

……………………………….

2

cunoscand prevedirile art. 292 dill Codul penal jirivind falsul in decla/atii, declar pe propria raspundere:’
sail actionar

nadonklfc instil

Unitatea
denum irea si adresa

(U>j7f-/u\j

CWF> \

t TTrfiT TTT
®tyUC4'0^

V aloarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

P 'H - A :f* //
/} i

P 0 (sVJU VLW .

-P-iiiH b A X )

mmH

Unitatea
si adresa

I^KoT^C/J

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

C alitatea detinuta

Calitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

C:<9 Pri~v~Q77

V F A & J fM

^ & rT

5. Contract®, mclusiv cde de asistenta jurifflca, consuttajfita j u r id t ^ c ^ ia ta iita si civile, obtinute ori afiate
urderularc m tiwpul exerritarii fu n cp o r, inandatelor sau d em n itp lor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fondun externe ori inebriate cu societafi coinerciale cn capital de stat ban unde sbrtul esie
'■*>~
v%’- r.■.‘sSt
v-'; >-iL1 •' y*- '
■' W
.’*V
5.1 Benefidarul de contract namely
prenumdedenumirea si adresa

bsdtutia
contractanta;

Etooeduraprin
caieafost
i

Tjpul
contractului

Data
fcdideni

Durata
oonfcactului

Valoarea
totala a

contractului

moediritat
conlractul

daiumireasi
adresa

contractului

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

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

Rude de gradul I1^aletitularului

y

V

Sodetati comadaldPersoana fizica
autorizata^Asodatii ik n M e /Cabinete
individual^ cabinete asodate, sodetati
dvflepiofesionale sau sodetati civile
profesionale cu raspundere limitata care
desfasoara profesia de avocal/ Qrganizalii
n^uvanamailale'Fundalii/Asodadi^___
!) Prm rude de gradulI se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2>Se vor declara num ele, denum irea 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. N u se declara contracted
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin m ai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit
caracterul incomplet al datelor mentionate.

oenale pentru inexactitatea sau
\

Ca

9 lt

2

c

„

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati Botosani

Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon

0231 518812;

fa x . 0231 5177m
1 S p ita lu l J u d e te a n d e U rg e n t^
. f , M a vro n idti B o to sa m

DECLARAJIE DE INTERESE ■
iN T B A B B - lE .
(Model Q rd.M .S.632/2006)L|^ / n m 7,.l.Lm>
a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, p e rs m a lt^ c tT fu ^
„_

conducere

(sef de sectie, sef de laboratcr, sef de serviciu)

N u m e le ......
f u n ct i^

;;.....................
Spitalul Judetean de Urgenta ,(M avrom ati" Botosani.

Adresa profesional?
Locul d e ^ m u ^
Adresa
Str. . . E . &
........
Codul p o j t a l................Localitatea . . . Q
..,?V ; / i(S f;.....................
Num arul de telefon (serviciu)
^7 ilum am | % e telefon (acasa)
.......................... - num arul de telefon (m ob il) 0 .^ .O / z ^ .f t .T / 7 num arul de fax
.........................., adresa de e - m a il..............................
'
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din £ara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicam ente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P rirticip a re financiara ia capitaiui unei s o c ie ta l din categoriile mentionate mai sus^F-niciuna

ac^uni')11^ 3 S0Ciet^ i i ........................................) (de£inere de (N atu ra p a rticip a rii fin an ciare )

2.Activitate/activftati care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulata)
l ^ n liciuna
i

(o errarnirea societa$ii)

(N a tu ra le g a tu rii d u rab ile sau pe rm a ne n te )

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de form are
Ij^ niciuna
____

Tumirea s o c ie t a l)

2.3.Altele
IVJ niciuna

societa£ii)

(S u b ie ctu l co n fe rin te lo r sau a ctiu n ilo r de fo rm a re )

(N atu ra a ctiv ita tii)

3.A lta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)

(Denurrurea^societa t;i i)

(N atu ra a ctiv ita tii)

4.1ndica$i mai jos toate legaturile cu s o c ie ta l comerciale, indiferent de profilul ^cestora:
product;ie, prestari de servicii, d istrib u te , im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezeritant;ele din fcaravale societat;ilor.comerciale producatoare, distribuitoare sau

B)Interese ale
Numele §i prenumele .fkrf?.}*.. T....................
In d ica f mai jos toate legaturile cu so cie tafle producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.R articipare financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile m enfonate mai sus:
J_!r niciuna

(D§rmm H*e£'sodetatii............................................ )
(de£ir>ere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activita# care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/perm anente (LD) (contract de
mupca cu rem unerare regulata)
lljn ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durablle^sau-perffianinte)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (I£ )^ ta ^ ird in ic e §i lucrari §tiint;ifice
niciuna

Dejium irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 ^ .A ltele
iciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

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

(Dei^wntreTsocietatii)

(Natura activitatii)

4.1ndicati mai jos toate legaturile cu societatjjcomefcTale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, d is t it o ^ T lm p o r t in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentan^ele dintara'^ Tesocietatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie
Indicate mai jos toate legaturile cu societa^ile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantjele din £ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
t^toare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
iipare financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile men£ionate mai sus:
niciuna

(Denum irea societatii
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o rem unerare p e r s o n a l
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permaroeiita/penrianente (LD) (contract
munca cu rem unerare regulata)
—
v y 1
I^O?iciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente]

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP):
IL M ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura studiilor sau lu c ra rilo rjtiin tific e j’

^.SJnten/en^ie/interven^ji punctuala/punctuale
liciuna

(Den

ea societatii)

rucrari §tiintifice

de expertiza

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

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): activltati de consiliere
I H mciuna
-—

(DernjmTrea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2^5,Interventie/interventii punctuala/punctuale"(IP): conferi^ie'§i% lte actiuni de form are
|_ij mciuna
_______—

(D enum irea Societatii)

2.6.A ltele
|_| niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

Indteap mai jos toate legaturiie cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
cipare financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
iuna

f

••f •....................
(Denum irea soci<
de ac

rT7.................................) (det;inere (Natura participarii financiare)

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu so cie ta l comerciale^Jndifei^nt-de-pfefilul acestora:
productjie, prestari de servicii, distributie^Jm^ort^V^Tce^dorr^iu de activitate, precum
§i cu reprezentantjele djn^aj^^e--secf^taffior comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
SubsemnatuL
declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadru!
m andatului meu sunt enum erate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legaf
cele ment;ionate
mai sus.

Data

4

n -

0\

Wf>

Sem natura .

!I\JTRARE-IES|RE
DECLARAJIE DE INTERESE

Subsem na^l/^ubseffinata,
s/.v
CNP

i 7 l- E fiip U C E JV U

la

f/g [7 H L
avand

Spitalul

dom iciliat

Judetean

de

Urqenta

funct;ia

de

„M avrom ati"— Botosani.

in

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind
falsul in declara^ii, declar pe propria raspundere:
1, Asociat sau actionar la s o c ie ta l com erciale, com panii/societati nationale, institute de credit, grupuri de interes
economic, precum §i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Unitatea
- denum irea §i adresa -

Nr. de parti
Valoarea totala a
sociale sau parti lor sociale §i/sau a
de actiuni
actiunilor

Calitatea detinuta

1 . 1 . .ILo'rtW 'i CLO^
c-efiStejoL rro h & ii& ty'
■t - f £ /y h 'W
w
,
mu?*#/ v &/2. Cafttatea de membru Iri or^afteie de conducfcre, adm inistrare £i control ale societatilor comerciale, ale

regiilor
autonom e, ale com paniilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes econom ic, ale
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernam entale:
Unitatea

J r

Calitatea detinuta

h T s it f &

/is
SY

r : ^

rJFI& M %,
P^ oTiFcy 7) CsPIL

h -M &

*
’

( /,

d

H gfo 'a to / l

ecu/—

V t t jl '1

3. Calitatea de m^mtfru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale:

$ U l)/ c /n v i

Valoarea
be«eficiilor

$p

ic /

4

\

/.

A

;

~

-

/ y tr v j

4. Calitatea de membru In organele de conducere, adm inistrare §i control, retribuite sau neretribuite, detinute In
cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidulyi p o litic^ A v _
^
„
A ^ v'\ ^

fK I L S & J tip ri b-c
H £ ()/c /ro tt
/H.
P 'fiy C n J vt i^
hQ-rtoc/L/TT- —A A 8-A /Ti— L ' / /_
; ^ v

,1

'] Ljq

§•$

8-/J%L

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, c o n s u lta n t §i civile, obtinute sau aflate In derulare In timpul
exercitarii functiilor, m andatelor sau dem nitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local §i din fonduri externe ori
incheiate cu so c ie ta l comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar m ajoritar/m inoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenum ele/denum irea §i adresa

i
In stitu te
contractanta:
denum irea 5i
adresa

Procedura
.
Pnn care
Tipul
. ..
..
Durata
. a f° st, „ contractului lncfhel? r" . contractului
“ tala a,
incredinjat
contractului
contractului
contractu I

T itu la r ................
Sot/sope ...............
Rude de gradul I1) ale titularului ................
Societati com erciale/Persoana fizica
autorizata/ Asociatii fam iliale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societati
civile profesionale sau societati civile
profesionale cu raspundere Iimit3ta"care
desfa§oara profesia de^ayoeaf? Organizatii
neguvernament^Ia-Zfundatii/Asociatii2)

*) - punr^frjl 5 se modifica §i va avea urm atorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta §i civile, obtinute ori aflate In
derulare In tim pul exercitarii functiilor, m andatelor sau dem nitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local §i din
fonduri externe ori Incheiate cu societati com erciale cu capital de stat sau unde statul este actionar
m ajoritar/m inoritar:
Institutia
5.1. Beneficiarul de contract:
contractanta:
numele, prenumele/ denumirea
denum irea §i
§i adresa
adresa

Procedura
prin care a
fost
Incredintat
contractul

Tipul
contractului

Data
Incheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totala a
contractului

.

T itu la r ..............
S o t/s o tie .............
Rude de gradui l 1
titu la ru lu i............
S o c ie ta l comerciale/Persoana
fizica autorizata/Asociatii
fam iliale/Cabinete in d iv id u a l,
cabinete asociate, so cie ta l
civile profesionale sau so cie ta l
civile profesionale cu
raspundere limitata care
desfa§oara profesia de
avocat/Organizatii
neguvernamentale/Fundatii/
Asocia£ii2)

1] Prin rude de gradui I se Tntelege parin^i pe linle ascendenta §1 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 gradui I obt;in contracte, a§a cum
sunt definite la pet. 5. Nu se declara contractele societatilor com erciale pe actiuni la
care declarantul impreuna cu sotul/sotia §j rudele de gradui 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 incom plet al datelor mentionate.

L & i .x & tf
Data completarii

i Spitalul Jude tea n de Urgent^.
„M a v to rn a ti" Botosani

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDE N rT R A R E rlE
*...ZI ...U0..CUNA

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul sanatatii - republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subserrmala,
de

medic

,

sef/asistent— s&f

UPl'~ S

p & r * -£
(cencurs/interimar)

aI

avand functia

sectiei/serviciului/biroului

la Spitalul Judetean de Urgenta „M avrom ati” Botosani,
dom iciliat in loc.

.d
u
jA & tt

/\ &

J

_________

__________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar
pe propria raspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 184alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile si completarile ulterioare,
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu
urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. Numele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de
in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de
in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
'
_____________ , functia cfe
in cadrul sectiei/serviciului;

, sot/sotie

, sot/sotie

, sot/sotie

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte §i
complete;
- nu am furnizat informatii false §i imi asum responsabilitatea datelor continute in
prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles_$i mi-am insu§it in integralitate
continutul declaratiei.
t

j

ivrom ati „ Botoşani
J 2017

DECLARA TIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,

h/L iUtivemtoO

(cnncyrs/delegatie) al sectiei/serviciului
Urgenta

„Mavromati”

Botoşani,

f LTfî'Su p u - $ n v îl 4

CNP

având funcţia de medic sef
la Spitalul Judeţean de
domicjljaţ*l2
n

în ^ loc.

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 1833alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în

domeniul sănătăţii - cu modific\rile si completările ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau
rudenie/afm până la gradul IV inclusiv, cu următoarele persoane angajate ale secţiei / serviciuiui:
1. Numele si prenumele_____________ __________________
rudenie /afinitate
secjiei/serviciului;

,,

___ ___ 7" soţ/sotie sau gradul de

^ -ju n c tis ^ ^ e

în

cadrul

"

2. Numele si prenumele_________ A
rudenie /afinitate _____ ______

■ '______ _________ —

^

funcţia

soţ/soţie sau gradul de

de _______________________

în

cadrul

sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele_________
rudenie

/afinitate

...

_______ ,

A

J

funcţia

______________

, soţ/sotie” sau'gradul de

de _______________________

în

cadrul

sectiei/servieiufui;
Declar că :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta
declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi ftoi-am însuşit în integralitate conţinutul
declaraţiei.

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprifie
j0tean de Urgenta
Spita’i
privind reforma in domeniul san&tatii - cu modificarile si cc mpletafifW\Jlterfoare>° 1
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Sypsemfiate,

^/l

______
(/

(eonwrs/interimar) al sectiei/serviciului
Urgenta

„Mavromati”

Botosani,
str.

e\

_ -p. __

___ jud.

fU

avand functia de medic sef

^

_ ia

CNP

f^>

Spitalui Judetean de

.. domiciliat

nr.

)

7^9 ^

'

in

ioc.

bi.

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

in conformitate cu prevederile art. 1833alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in

domeniul sanatatii

-

cu modific\rile si completarile ulterioare, ma aflu in relafie de sot/sotie sau

rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu urmStoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. Numele si prenumele_
rudenie

, sot/sotie sau gradul de

/afinitate

functia

de

in

cadrul

in

cadrul

in

cadrul

sec]iei/serviciului;
________ ___ _____

2. Numele si prenumele
rudenie /afinitate
sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
rudenie

/afinitate

,

functia

, sot/sotie sau

de

------------

•------"
_________________

, sot/sotie sau
,

functia

de

c 11

" ------ -

sectiei/serviciului;
Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte si complete;
- nu am furnizat informatii false si imi asum responsabilitatea datelor continute in prezenta
declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate continutul
declaratiei.

DECLARA TIE PE PROPRIA RASPUNDERE
art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din
pnvm d reforma in domemul sanatatii - cu modifican ?i comf^k^rH^u)tenogr%
j

Subsemnatul/Subsemffata, _
$ef (q&B£m&/inten mar) al sectiei/serviciului ^ ^
de Urgenta „Mavromati Botosani, CNP
_
str.
bl.
sc.
et.
ap. ________

^

f f U A-

^

, avand functia de medic
____ la Spitalul Judetean
domiciliat in loc.
nr.

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria
raspundere:
in conformitate cu prevederile art. 1833alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006privind reforma
in domeniul sanatatii - cu modificarile $i completarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau
rudenie/afin pana la gradul TVinclusiv, cu urmatoarelepersoane angajate ale sectiei / serviciului:
-

)

1. Numele $i prenumele_
sot/sotie sau gradul
de rudenie /afinitate ___
Yfunctia cfe
in cadrul
sectiei/serviciului;
2. Numele $i prenumele_
sot/sotie sau gradul
de rudenie /afinitate
f / _ , bzse?
netia de
in cadrul
sectiei/servicipluif
3. Numele $i prenumele
^so t/su tie sau gradul
M
y
de rudenie /afmitatb
, functia
in cadrul
sectiei/serviciu.
Declar ca :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte $i complete;
- nu am fum izat informatii false $i im i asum responsabilitatea datelor continute in prezenta
declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles $i rpfi)am in su lt in integralitate continutul
declaratiei.

