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cunoscand prevederile art. 2$2 din Codul penal privind falsul m declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1*detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

* 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 si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

1

y

* 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
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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
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 depaseste 3.000 de euro flecare, si bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
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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 institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
■T - *<£■>,
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*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 fisc a l anterior).
2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si p articip an t in strainatate.

*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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an:

3. Aite active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro

pe

NOTA:
..............................
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
asemenea bunuri , “ a

c

f

Si Stem 'Casing * a,te

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

partea unor persoane, orgaidza^If ^ o c i^ ^
sau subventionate fata de valoarea de piata, din
institutii publice romanes J sau striine inclusiv burse c ^ r fT aUt<T “ e: «>“ Panii/societati nationale sau

S g i^ vfetjituMri: - '
1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii
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VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(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.
Cioe. a re a iiz a t yenitul

1.
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2. Venituri din activitati independente
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2.1. Titular

2.2. Sot/sotie
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3, Venituri din pedareafolosintei im nunlor
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3.1. Titular

3.2. Sot/sotie
4. Venituri din investitii

,

4.1. Titular

4.2. Sot/sotie
9

9

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

fo l cA

P t~N6>

A/C.
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QO0
%

A//v
& Venituri din activitati agricole

,

6.1. Titular

6.2. Sot/sotie
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Sursa venitului:
Cine a realizat venitul
■ . .• V.•
• • ■ -v •
Niime, adresa
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc

Serviciul prestat/obiectul
- generator deveM t

Venitui anual
incasat'

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse

v , 5i .. ■ ;
.. *.'•

.
.. ' " .*'*-,A V . ' i^..

8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
<3571/0^ (/

Semnatura

Sp,t2-lu! Judetean.de Urgenta i

Spitalul Judetean de Urgenta „Mav vma(W,?)Boto8anBotosan\ la '

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

S u b s e m (ia ^ l/^ b je m n a ta '5 ^ 2 ? ^ ^ ..(iff?....... .
1
avand functia d
e
fr.. .^.^7 ...
la
declar pe propria raspundere ca Tmpreuna cu familic^) detin
urmatoarele active si datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

*

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

Adresa

Anul dobandirii

Suprafata

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul

*) 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 Tn alte tari.
Adresa

Categoria*)

Anul dobandirii

/

Suprafata

/M Qh

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul2)

Cu/yffl £'d-/2rfr

/L
c<---

/V/r02^b

*) 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 mmatricularii, potrivit legii.
Natura

Marca

Numar de bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobandire

C & A-S&U&.

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 ori universal sau altele
asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara toate bunurile aflate in 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 instrainate
in ultimele 12 luni
Natura bunului Tnstrainat

Data tnstrainarii

Forma Tnstrainarii

Persoana catre care s-a Tnstrainat

Valoarea

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

Tipul*)

Valuta

Deschis Tn anul

Sold/Valoarea 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.

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participant 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

*) Categoriile 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 insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn strainatate.

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

f

Creditor

Contractat Tn anul

Scadent la

Valoare

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 reaiizat venitul

Sursa venitului: numele §i adresa

1.1. Titular

^ _________

1.2. Sot/sotie

j

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual incasat

___ _____ _
.

------

.— — —

*

---

-

1.3. Copii

-

*) Se excepteaza 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 Tn 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.
Cine a reaiizat venitul

Sursa venitului: numele si adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

T e c & o t.

> C pM 6

Oa&/»lW
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2:2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

X------------------>

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

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

fm L fc v £ -

fiv ,

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

7. Venituri din premii si jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/so{ie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

1) Prin familie se Tntelege sotul/sotia si copiii aflati In intretinerea acestora.
2) La "titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), bunurilor
m coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

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

DECLARATIE
/

a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a sM o cid f ^cti.e, de iaborator
sau de serviciu, referitoare ia incompatib|litati''Mavromati"
san/
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)
>U

S u b s e m n a tu l/a :..^ .^ .^ !( .^ ^ ...... ^ . ^ . ^ 7 . ^ 7 7 . ...........................Domiciliat Tn loc

judejul.
Adresa profesionala: Spitalul Judejean de Urgenta„Mavromati Botosani, strada

Marchian nr. 11 ,
Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de
incompatibilitate de mai jos:
1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn cadrul
vreunei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.
2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.
3. Nu exercit nicio activitate sau functie
Tn structurile de conducere ale unei alte unitati
»
>
spitalicesti.
4.Nu exercit nicio functie Tn cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la
infractiunea de fals Tn declaratii.
>

i

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data

/^ ../O i./2 0 1 6

Semnatura

oMiiaiui u u a e ia a n a e urgenta

#,Mavromatr Botosani

-pAH^esm
NR. i

~»/4zi.... Iv u M & A n lM . j
DECLARAJIE
a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a settlor de
sec$ie, de laborator sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati

Subsemnatul.... ........................ ........................................................................................ ,
Domiciliat/a ?n ..

f
h m M' . . ./ .

Adresa profesionala .

.

.

6

^

7

.

'

.

.

.

.

.

.

.

................................. ,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situabiile de
incompatibilitate de mai jos:

1. Nu exercit nicio alta funcbie salarizata, nesalarizata sau/§i indemnizata, inclusiv in cadrul vreunei
autoritabi executive, legislative ori judecatore^ti.

2. Nu exercit nicio alta activitate sau funcbie de manager, inclusiv neremunerata.

3. Nu exercit nicio activitate sau funcbie in structurile de conducere ale unei alte unitabi spitalice§ti.

4. Nu exercit nicio funcbie in cadrul organizabiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declarable cunoscand dispozibiile art. 292 din Codul penal referitoare la infracbiunea
de fals in declarabii.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele menbionate mai sus.

Semnatura

Spitalul Judetean de Urgent^
,,M avrom ati" Botosani
IN T R A R E -IE S

DECLARATIE DE INTERESE
NR.
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
m w i a t sau actionar la societal! cpmerctole, compami/societati nafionale, institatii A
Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

credit, grupuri de
Valoarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

1. 1 . . . . . .

___

-

2.1.......

3.1......

Unitatea
- denumirea si adresa ,------------------------ -

Calitatea detinuta

Valoarea beneficiilor

rO c r/D & & a
AoVF

4.1.......

5. C o n tra c t, mciusiv cele de asistenta jiaridica, consultants juridica, coosultanta si civile, obtimite ora aflate
to d eru lare m tim pul exercitarii funcfiilor, ro an d atelo rsau denm itatilor publice ftoantate de to bugeti.1 de
stat, Jocai f t din fonduri externe ori tocheiate cn so c ie ta l comerciale cu Capital de stat sau unde sfatul este
.
....
.
5.1 Bendidarulde contract numde,
hstitutia
Proceduraprin
Tipul
Data
Durata
Valoaiea
prenumdedenumirea si adresa
cmtractanta:
careafc^:
contractuhi
rnchdedi
contractuhi
totalaa
1

inaedintat
contractul

doTumireasi
adresa

ccntractului

coitractului

T itular....................

Scd/sotie................... .
----------- —
Rude de gradul Ilj ale titulaiului

Sodetati com erdale/Persoana fizica
autorizata^Asodatii fem3iale/Cabinete
individuate, cabinete a so c ia l sodetati
dviteprofesionale sau sodetati dvile
profesionale cu raspundere Kmitata caie
desfasoara profesia de avocat/ G ganizatii
neguvemamantale/ Fundaffi/ Asodalii21____

—

J) Prin rude de gradul I 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
JM

Semnatura

? 1 .2 $ .!k ........

2

Spitalul Judetean de Vrgenta „M avrotg0jHlf i ^ i g ^ da Urgam7
'S tr.M a rch ianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780.Mavr om ati" Botosani

N T R A R E -IE S IR E

DECLARAJIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006)

:*eU7..fbLi\ ■ ■ /■ Q.un

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

Numele
...... r..,,.
.................................... .
Prenumele ....AMQ Sf:
... w ............ ........................................
Fu nct;ia...... <s9r....
..... O fc lrf.. { ...........................
Adresa profesionala - $ p jt!lu l Judetean^ e Urgenta ,,M avrom ati" Botosani.
Locul de munca btQ Jn..
..t t k U C c l..

Codul po§tfal................L o c a lita te a ........Q&ZQ.£>.Tj$SA....................................................
NumafHjl de telefon (serviciu)
. numarul de telefon (acasa)
, numarul de telefon (m obil)
' numarul de fax
.........................., adresa de e-m ail
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edical!, precum §i cu
reprezentan£ele din £ar! ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicamente, m ateriale sanitare, aparatura m edical!.
l.P a rticip a re fin an ciar! la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
|^j niciuna

(Denum irea s o c ie ta tii..................................... ) (de£inere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2.Activitate/activit!t;i care conduce/conduc la o rem unerare personal!
2 .1 .L e g !tu r!/le g !tu ri durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulat!)
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): c o n fe r e e §i alte actiuni de form are
|^) niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2.3.Altele
| ^ J iic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3 .A lt!/a lte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
niciuna

(Denum irea societatii)

1

(Natura activitatii)

4 .Indicate mai jos toate legaturile cu s o c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, distribu^ie, im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
B)Interese ale so$ului/sotiei -Numele §i prenumele
Indicati mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentant;ele din t;ara ale societa^ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
niciuna

(Denum irea s o c ie ta tii............................................ )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
|^f niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice
niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2.3.Altele
\^\ niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

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

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu s o c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
product;ie, prestari de servicii, d istrib ute, im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentan^ele din £ara ale societa£ilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
C)Interese ale rudelor de gradul I (parinti, copii, fra$i)
......................

Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentan^ele din t;ara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile men£ionate mai sus:
|p$ niciuna
2

(Denum irea s o c i e t a l ............................................. )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.A ctivita te /a ctivitat care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
|_^ niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrarl § tiin tfice
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2 .3 .In te rve n te /in te rv e n ti punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza
niciuna

(Denum irea societatii)

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

2.4.Intervent;ie/interventii punctuala/punctuale (IP): a ctivita t de consiliere
1^ niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2.5.Intervent;ie/interveni;ii punctuala/punctuale (IP): conferin^e §i alte actiuni de form are
niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2.6.Altele
niciuna

$

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

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

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndicat mai jos toate legaturile cu so cie ta t com erciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, d istrib u te , im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale so cie ta tlo r comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D )Interese ale persoanelor aflate in in tre tn e re
Numele §i prenumele
In d ica t m a* jos toate legaturile cu societat'le producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
3

reprezentantele din tara ale so cie ta flo r comerciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
niciuna

(Denum irea societa^ii.......................................... ) (detinere (Natura participarii financiare)
de actiuni)

2.1ndicati mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
p r o d u c e , prestari de servicii, d istrib u te , import m orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
Subsem natul/Subsem nata .
&?t....... .................................................................
/
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 cadrul
m andatului meu sunt enum erate mai sus.
Ma angajez sa declar im ediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentionate
mai sus.

Data A

K

M

t

Sem natura

„ M a v r o m a t r Botosani

DECLARATIE DEINTERESE

jN T R A R E -IE S IR E ,^
iS

avand

Subsemnatul/Subsemnata,

c S&fi

/V)

iZZ., |a

CNP

V}Sl(p..Z]

Spitalul

'domiciliat

Judetean

de

Ufgenta

funct;ia

„Mavromati"

de

Botosani,

£<0TO6/faV'

in

w

r

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind
falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institute de credit, grupuri de interes
economic, precum §i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea §i adresa
1.1 ....

Calitatea detinuta

Nr. de par^i
Valoarea totala a
sociale sau part;ilor sociale §i/sau a
de actiuni
actiunilor

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

I
,1......................... 1
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societatilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

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

................................... _

Unitatea
- denumirea §i adresa 2.1 ....

.......... .

Calitatea detinuta

Valoarea
beneficiilor

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

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

pn-t

S/fri/sTfc

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, det;inute in
cadrul partidelor politice, functia detinuta §i denumirea partidului politic:
4.1 ..

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant^ §i civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul
exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor 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 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/denumirea si adresa
K

Procedura
Institutia
Data
prin care
Valoarea
contractanta:
Tipul
Du rata
incheierii
a fost
totala a
denumirea §i .
.. . . contractului
.
. . . contractului
.
. . .
* incredintat
contractului
contractului
adresa
.
r .
contractul

T itular.............
Sot/sotie............
Rude de gradul I1) ale titularului.............
Societati comerciale/Persoana fizica
autorizata/ Asociatii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societati
civile profesionale sau societati civile
profesionale cu raspundere limitata care
desfa§oara profesia de avocat / Organizatii
neguvernamentale /Fundatii/Asociatii2)

*) - punctul 5 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant^ juridica, consultant^ §i civile, obtinute ori aflate in
derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor 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:
Institutia
5.1. Beneficiarul de contract:
contractanta:
numele, prenumele/ denumirea
denumirea §i
§i adresa
adresa

Procedura
prin care a
fost
incredintat
contractul

Tipul
contractului

Data
incheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totala a
contractului

Titular
Sot/so^ie.............
Rude de gradul l 1) ale
titularului...............
Societal comerciale/Persoana
fizica autorizata/Asociat;ii
familiale/Cabinete individual,
cabinete asociate, societal
civile profesionale sau societal
civile profesionale cu
raspundere limitata care
desfa$oara profesia de
avocat/Organizatii
neguvernamentale/Fundatii/
A so cia l2)

j

j

I

1} Prin rude de gradul I se intelege paring pe llnie ascendenta §i copii pe linie
descendenta.
2) Se vor declara numeie, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin
calitatea detinuta, titularul, sotul/sotia §i rudele de gradul I obt;in contracte, a§a cum
sunt definite la pet. 5. Nu se declara contractele societatilor comerciale pe actiuni la
care declarantul impreuna cu sotul/sotia §j rudele de gradul I detin mai putin de 5%
din capitalul social al so cie ta l, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.
Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
Semnatura

j

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA „MAVROMATI" BOTOŞANI

DECLARAŢIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personali

I N T R A Bap.

L
ui clTfuncţii

de conducere

(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

N um ele

. . ,ţ?r.3.â..6/..4 .f. .......f . . . . . . . . .
,r

Puneţi

Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă
Adresa....
&J2ZUS.M‘
nr.
Str.
Codul poştal ............. Localitatea
Num ărul dp telefon (serviciu)
numărul de telefon (acasă)
numărul de telefon (mobil)
numărul de fax
..................... , adresa de e-mail
A)Interese personale
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, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
J><f niciuna
■ j v

•

1

(Denumirea societăţii............................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
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)
|2l niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
ţNf niciuna

(Denumirea societăţii)

1

(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.
B)Interese ale soţului/soţiei
/T
ij /
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:
niciuna

(Denumirea societăţii..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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)
I niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
{xţ niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
J><^ niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
fXl 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)
Nomele, prenumele şi tipul de rudenie
_ n ✓
f i ,
4 M . .0 4 - .
1 t t d .A
..
■
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

u

(Denumirea societăţii ..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

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)
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
M niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)

2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
niciuna

IX

(Denumirea societăţii)

(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
1^} niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.6.Altele
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/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.
D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
Numele şi prenumele
_______ / j" / ^
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
3

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:
Jş/f 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 tar» *|e societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau"
e x n n '+ '>*T)a

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

Data

4

//

f y

Semnătura

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

"s o ita îuLJudetean de U rgentă
P jvVdVf Qmati" Botoşani

ari 134 alin (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
¿rdind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare

ţţ

fm

Subsejmnatul/Subsemnata,
de ^ medic
ţo ii

sef/asistent

Ig frlJ fO a X .

{ ¡ \0 lU c 4 sef

(concurs/int&fimar)

secîiei/serviemfui/btmttlttr

_ la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,
domiciliat în loc.

jud._

al

____, având funcţia

&

¿ şQ T fyş « ftw /

cunoscând prevederile art. 292 din C odul penal p riv in d falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
- in conform itate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
p riv in d reform a în dom eniul sănătăţii - cu m odificările s i com pletările ulterioare,
mă aflu in relaţie de so ţ/soţie sau rudenie/afin până la gradu l IV in c lu s iv , cu
următoarele persoane angajate ale secţiei / se rviciu lu i:
1. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele
-----sau gradul de rudenie /afinitate
r— ~
funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
*----sau gradul de rudenie /afinitate
.......
funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;

, sot/sotie
.—

, sot/sotie

, sot/sotie
___

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 mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.
Data........................

Medic sef secţie

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din

de Urgentă

privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificari'e si eâtojs/semtVi@Fiimni
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Subsemnata,

\J /o £ *

____________ , având funcţia de medic sef

(concurs/interimar) al sectiei/serviciului
Urgenta

„Mavromati”

Botoşani,

/a Spitalul Judeţean de
CNP

domiciliat

în

loc.

bOŢOSfrud_________
. iud.

_____________,

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/afin până la gradul IVinclusiv, cu următoarele persoane angajate ale secţiei /serviciului:

1. Numele si prenumele

, sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate

, funcţia

de

-------- —,

în cadrul

secjiei/serviciului;
2. Numele si prenumele

, sot/sotie sau gradul de

-------- -

rudenie /afinitate

, funcţia

de

în cadrul

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

— -—

---------

--------- J, sot/sotie
y f sau gradul de
, funcţia

de

în cadrul

sectiei/serviciului;
Declar c ă :
- 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 si mi-am însuşit în integralitate conţinutul
declaraţiei.
9

MEDIC SEF
Semnătură si parafa

DECLARA TIE PE PROPRIA RASPUNDERE

r:

art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95din 14 apr li&2ft0(&-L3i Ju d a te a rj do UrgentS
„M avrom ati" Botosani
privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile $i c rmpletanleu^tenpare
m I

5• »-* v •>• S—

Ei...... / l im a r ....A frr

_______

avand functia de medic
Subsemnatul/Subsemnata,
\jlc & CiA
§ef(concurs/interimar) al sectiei/sjtpACmlui b O A
-/*4c/ds7h Spitalul Judetean
de Urgenta „M avromati” Botosani, CNP1
domiciliat in loc.
nr.
AiOl
str.
jud. JpO 7^05 rh>$
et.
ap._
dc.
bl.
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria
raspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 183s alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006privind reforma
in domeniul sanatafii - 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:
sot/sotie sau gradul
1. Numele $i prenumele
_, functia de
in cadrul
de rudenie /afinitate
sectiei/serviciului;
sot/sotie sau gradul
2. Numele $i prenumele
in cadrul
_, functia de
de rudenie /afinitate
sectiei/serviciului;
sot/sotie sau gradul
3. Numele §i prenumele
in cadrul
, functia de
de rudenie /afinitate
sectiei/serviciului;
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 $i mi-am insu$it in integralitate continutul
declaratiei.

________________ ,

7>sW______

__________________________ ,
_________
___________

____
___________

_________
___________
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Seihna tura si narafa

