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Spita lu l J u d e te a n  d e  U rgentS  
„ M a v r o m a tr  Q otosani

Lu/na

DECLARAJIE DE AVERE

f ^

Subsemnatul/Subsemnata, Q t f T A & G i ' O  G W  . avand funcfia^
de MB&t'cseF- M&nx ■h QtMjjffi*  2 ~̂he.&MecK&tis

w m c f a r  y  &rCNP , domiciliul
f i C 7 V $ A M ‘

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia^ defin urmatoarele:

*1) Prin familie se infelege soful/sofia §i copiii aflafi in intrefinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N OT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire TitularulIJ

3 JlcUl 0 c s f f lA S iV  i 
Vi&j&X' loo/.-}

-— ------------------ 1

-----

* 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 menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopjl/sopa, copilul), 
. n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N OT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2-

l JL£Q& 0 c \fil<U2k L -  (oo /h

_ J ± ____ ZC(Z 0 vjrce
\Ji K & L  / t c ° 7 o

— — i
--------
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanfa; (4) spajii comerciale/de 
producfie.

*2) La "Titular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so^ul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
*■

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de buc&fi Anul de fabricate Modul de dobandire

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

y

/

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

A ------------------

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii 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

N OT A:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afl& sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

-------------- —
y

7----

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile Tnstrainate in 
ultimele 12 luni

. Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

-------------- ------
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IV. Active financiare
$

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn banci sau institutii financiare din strainatate.

Institujia care administreaza 
$i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis In anul Sold/valoare la zi

/
/

/

/

/

U -----------------

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

2. Plasamente, invested directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor 
acestora depa$e§te 5.000 de euro

, N O T A :
Se vor declara inclusiv investijiile §i participate Tn strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

/
y

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare defnute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2) 
acfiuni sau parfi sociale in socielafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea 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

c____ — -------——

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fafa de valoarea de piala, din 
partea unor persoane, organiza{ii, societal comerciale, regii autonome, companii/societali nafionale sau 
institu{ii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$e§te 500 de euro*

' Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular

/
1.2. Sof/solie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I p  al 11-lea

*
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VII. Venituri ale declarantului §i 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.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
mcasat

1 Venituri din salaru
1.1. Titular .AqjP/Uu '

A 01.01- 01-03-zoic?
1.2. Sol/sp$ie" s c ,  . . . SCI 7 / » , v

MS.C- CJ 3 9 Z
3. Ĝ piT- <di C yclop 1

Of. Of- 0109 W /f
2. Venituri dm acuvitd(i independente
2.1. Titular htL-WM&u a m -

ftV̂ SXlC&UL- it  c irc
2.2. Sef/sotre-' CfOMUl JlWisM)

•ot.dt-cLffl.'tote
3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular ____________

3.2. Sol/so îe

4 Venituri din investifii
4.1. Titular

4.2. Sol/sotfe
0

5 Venituri dm pensii
5.1. Titular . s

5.2. Sof/so îe
<w_________

6 Venituri din activitdp agricole
6.1. Titular

6.2. Sol/so îe
<______ _______
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de \enit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premu $i din jocun de noroc
7.1. Titular ------- —

7.2. Sof/so^ie /

7.3. Copii
<L .

8 Venituri din alte surse
8.1. Titular ----------- _ _

8.2. So^/solie
s '

8.3. Copii s '

V

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

Data completarii
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DECLARAJIE DE AVERE

Sp ita io ?.! <- ita

NR. ...AN

SuTisgmAatuI/Subsemnata, _______ CATARGIU I. GINA__________________  , avand funcfia
de _________ medic sef___________  la Laboratorul de Radiologie, Imagistica Medicala si CT ,

CNP , domiciliul Botosani_

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1* defin urmatoarele:

*1) Prin familie se in^elege sopil/so{ia §i copiii afla^i In intre^inerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul1*

Botosani
3 2012 93 mp 0 cumparare

CATARGIU 
VALERIU 
VIRGIL 100%

* 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 menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte \a r i.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2*

Botosani 1 2002 49 mp 0 cumparare
CATARGIU 
VALERIU VIRGIL 
100%

Botosani 4 2012 86 mp 0 construire
CATARGIU 
VALERIU VIRGIL 
100%

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanja; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so{ul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi $i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit Iegii

Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire

- - - - -

2. Bunuri sub forma de metale prepoase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecpi de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naponal sau universal, a caror valoare 
insumata depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana catre care s-a Forma Valoareainstrainat instrainarii instrainat instrainarii
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IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institu^ii financiare din strainatate.

Institufia care administreaza 
§i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

- - - - -

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

2. Plasamente, invested directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor 
acestora depa$e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investipile §i participate in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

-
- - -
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*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
acfiuni sau parti sociale in societafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea 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 Scadentla Valoare

- - - -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau 
institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals! depa§e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

1.1. Titular - - -

1.2. Sof/sofie - - -

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I f  al 11-lea
4



VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate tn ultimul an fiscal Tncheiat 
(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 realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Sp Jud Mavromati Botosani salarii 83406

1.2. Sopsope SC SRL 
Botosani salarii 6348

SC
SRL Botosani salarii 7343

1.3. Copii

2. Venituri din activitafi independente

2.1. Titular DR CATARGIU GINA -  
MEDIC SPECIALIST RIM Servicii medicale 5493

2.2. Sopsope

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sopsope

4. Venituri din investifii
4.1. Titular

4.2. Sopsope

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sopsope

6. Venituri din activitafi agricole

5



6.1. Titular

6.2. So^/so^ie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

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

7.2. So{/so|ie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular SC
SRL Botosani dividende 276

8.2. SoJ/sope SC SRL 
Botosani dividende 39425

SC
SRL Botosani dividende 27274

8.3. Copii

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

Data completarii

............... 04.06.2018.........................
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Spitalul Judeţean de Urgentă j 
„Mavronr- im ' óc>íu»ani

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, _________ CATARGIU I. GINA_________________  , având funcţia
de medic sef__________  la Laborator de Radiologie, Imagistica Medicala si CT ,

CNP , domiciliul
Botoşani------  --------------------------------------------------------------------------- - — ,

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
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

*  Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

3 2012 93 mp 0 cumpărare
CATARGIU 
VALERIU 

VIRGIL 100%

4»

* 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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

4 2012 86 mp 0 construire
CATARGIU 
VALERIU 

VIRGIL 100%

1



-* 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

a) - - - -

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

N O T Ă :
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

- - -
i?

-

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoareaînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi 
investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
a  şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

- - - - -

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală Ia zi

- - - -

z i

3



*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:

O

N O T Ă :
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.

O

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

- - - -

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

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular - - -

1.2. Soţ/soţie - - -

1.3. Copii

4



*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

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Sp Jud Mavromati Botoşani salarii 50682 lei

1.2. Soţ/soţie SRL Botoşani salarii 13776 lei

1.3. Copii - - -

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular DR. CATARGIU GINA -  
MEDIC SPECIALIST RIM Servicii medicale 7839,38 lei

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



61 Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular - - -

6.2. Soţ/soţie - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular - - -

O

7.2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii - - -

.1

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular - - -

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 

...28.07.2017...
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Spitalul Judetean de Urgenta'I 
„Mavromati" Botosani

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de A p J h t i  t o

avand functiaCJ\~Trf-fL-QiO /- G/Hfi-
ia iMo&rm&vt- ^ e r  AtMcmGfc , SdtedrtSfT

iciliul ?  'domiciliul

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

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, comp 
interes economic, precum si membru in asociatii, fund

anii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denum irea si adresa - Calitatea detinuta

£----~

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
hO O  J Z U A S -

7 ^

_____________________/ _________________________
_________________ ________________________________

✓ ^1__ —--------
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societStilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denum irea si adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor projesionale si/sau sindicale ____________
3 n d jd & 'c S tv i-

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiaml de contract numde, 
piemmdddaiumiica si adresa

Institutia
contractanta;

Roceduraprin
caieafost

Tipul
contractului

Data
nxhderii

Durata
contractului

Valoarea 
totala a

1



denumiieasi
adresa

mciedintat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I1} ale titulaiului

Societati comeiciale/ Pasoana fizica 
autoizata/ Asodatii femilMe''Cabinefce 
individual^ cabinde asociate, socidati 
dvilepofesianale sau socidati civile 
profesionale cu raspundae limitata care 
deslasoarapiofesia de avocat/ Qganizatii 
n^uvem am entale/ Rmdatii/ Asodatii2)

]) 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. N u se declara contractele 
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 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
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?V' ,)
:\i p Q  Urgent**

oxo sa n j

iRI

DECLARAJIE DE INTERNE

Sirbsemnatwl/Subsemnafa,
de /m ssii'c  f j J .

CNP

CAT4fU2>> V /'• Qi'HA __________________ , avand funcfia
la IWoCaArt&jL ^  te&cLcGtt) / /fy&’S T s T  C f ,

, domiciliul 7)
fcig)*

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membru in asociafii, fundatii sau alte organizafii neguvernamentale;

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea definuta

Nr. de parfi 
sociale sau 
de acfiuni

Valoarea totala a 
parfilor sociale 

$i/sau a acfiunilor
1.1 SC SRL Botosani asociat 4% 400 euro

2. Calitatea de membru jh 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 asociafiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:_______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea definuta Valoarea beneficiilor

2.1 .nu

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1 membru SRIM (\TjLoC(C-------------------  ----- y ------- ^  ----------  --------------------------7^--------------------------
______________________ J _______________________________________

/

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
definute in cadrul partidelor politice, funcfia definuta $i denumirea partidului politic______________________
4.1 .nu

-- ------------------------- ------------ 7----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultant juridica, consultant §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori mcheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acfionar majoritar/minoritar: ______________ ____________ _________ ___________ ____________________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institufia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumeledenumirea §i adresa contractanta: careafost contractului incheierii contractului totala a

1



denumirea §i 
adresa

inaedinbat
contractul

contiactului contractului

Titular............... jiu

S o ^so p e ......................jiu

Rude de gradul I1 ’ ale titularului 
.............. nu

Societal comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asociapi familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, society 
civile profesionale sau societal civile 
piofesionale cu raspundere limhata care 
desfâ oara profesia de avocat/ Oiganizâ i 
neguvemamentale/ Fundâ ii/ Asociâ 'i21 
....nu

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

so^ul/sopa §i rudele de gradul I obpn contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe acfiuni la care declarantul impreuna cu sotul/so|ia §i rudele de gradul I defin mai pupn de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declarable constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

........04.06.2018................

2



N
DECLARAŢIE DE INTERESE

4

Subsemnatul/Subsemnata, ______ CATARGIU/GINA______________________  , având funcţia
de ___________ medic sef___________  Ia Laborator de Radiologie, Imagistica Medicala si CT ,

CNP , domiciliul
Botoşani

—  5

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

Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M avrom au” Botoşani

INTR A HEjl  £ S \ Ş E
rJ I L  ă w â

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funclaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
'J -  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1 SRL BOTOŞANI asociat 4% 400 euro

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... nu

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

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....... nu

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: ______________ ______________________________________________________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa contractantă; caic a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular-NU

Soţ'soţie ..NU

Rude de gradul I11 ale titularului.. .NU

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caic 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi'? 

....NU

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5^o din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 

.........28.07.2017...............
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DECLARAJIE DE AVERE

Sp ita io ?.! <- ita

NR. ...AN

SuTisgmAatuI/Subsemnata, _______ CATARGIU I. GINA__________________  , avand funcfia
de _________ medic sef___________  la Laboratorul de Radiologie, Imagistica Medicala si CT ,

CNP , domiciliul Botosani_

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1* defin urmatoarele:

*1) Prin familie se in^elege sopil/so{ia §i copiii afla^i In intre^inerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul1*

Botosani
3 2012 93 mp 0 cumparare

CATARGIU 
VALERIU 
VIRGIL 100%

* 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 menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte \a r i.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2*

Botosani 1 2002 49 mp 0 cumparare
CATARGIU 
VALERIU VIRGIL 
100%

Botosani 4 2012 86 mp 0 construire
CATARGIU 
VALERIU VIRGIL 
100%

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanja; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so{ul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi $i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit Iegii

Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire

- - - - -

2. Bunuri sub forma de metale prepoase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecpi de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naponal sau universal, a caror valoare 
insumata depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana catre care s-a Forma Valoareainstrainat instrainarii instrainat instrainarii

2



IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institu^ii financiare din strainatate.

Institufia care administreaza 
§i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

- - - - -

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

2. Plasamente, invested directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor 
acestora depa$e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investipile §i participate in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

-
- - -

3



*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
acfiuni sau parti sociale in societafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea 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 Scadentla Valoare

- - - -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau 
institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals! depa§e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

1.1. Titular - - -

1.2. Sof/sofie - - -

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I f  al 11-lea
4



VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate tn ultimul an fiscal Tncheiat 
(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 realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Sp Jud Mavromati Botosani salarii 83406

1.2. Sopsope SC SRL 
Botosani salarii 6348

SC
SRL Botosani salarii 7343

1.3. Copii

2. Venituri din activitafi independente

2.1. Titular DR CATARGIU GINA -  
MEDIC SPECIALIST RIM Servicii medicale 5493

2.2. Sopsope

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sopsope

4. Venituri din investifii
4.1. Titular

4.2. Sopsope

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sopsope

6. Venituri din activitafi agricole

5



6.1. Titular

6.2. So^/so^ie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

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

7.2. So{/so|ie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular SC
SRL Botosani dividende 276

8.2. SoJ/sope SC SRL 
Botosani dividende 39425

SC
SRL Botosani dividende 27274

8.3. Copii

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

Data completarii

............... 04.06.2018.........................
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Spitalul Judeţean de Urgentă j 
„Mavronr- im ' óc>íu»ani

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, _________ CATARGIU I. GINA_________________  , având funcţia
de medic sef__________  la Laborator de Radiologie, Imagistica Medicala si CT ,

CNP , domiciliul
Botoşani------  --------------------------------------------------------------------------- - — ,

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
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

*  Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

3 2012 93 mp 0 cumpărare
CATARGIU 
VALERIU 

VIRGIL 100%

4»

* 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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

4 2012 86 mp 0 construire
CATARGIU 
VALERIU 

VIRGIL 100%

1



-* 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

a) - - - -

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

N O T Ă :
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

- - -
i?

-

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoareaînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi 
investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
a  şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

- - - - -

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală Ia zi

- - - -

z i
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*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:

O

N O T Ă :
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.

O

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

- - - -

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

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular - - -

1.2. Soţ/soţie - - -

1.3. Copii

4



*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

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Sp Jud Mavromati Botoşani salarii 50682 lei

1.2. Soţ/soţie SRL Botoşani salarii 13776 lei

1.3. Copii - - -

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular DR. CATARGIU GINA -  
MEDIC SPECIALIST RIM Servicii medicale 7839,38 lei

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



61 Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular - - -

6.2. Soţ/soţie - - -

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular - - -

O

7.2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii - - -

.1

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular - - -

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 

...28.07.2017...
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?V' ,)
:\i p Q  Urgent**

oxo sa n j

iRI

DECLARAJIE DE INTERNE

Sirbsemnatwl/Subsemnafa,
de /m ssii'c  f j J .

CNP

CAT4fU2>> V /'• Qi'HA __________________ , avand funcfia
la IWoCaArt&jL ^  te&cLcGtt) / /fy&’S T s T  C f ,

, domiciliul 7)
fcig)*

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membru in asociafii, fundatii sau alte organizafii neguvernamentale;

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea definuta

Nr. de parfi 
sociale sau 
de acfiuni

Valoarea totala a 
parfilor sociale 

$i/sau a acfiunilor
1.1 SC SRL Botosani asociat 4% 400 euro

2. Calitatea de membru jh 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 asociafiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:_______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea definuta Valoarea beneficiilor

2.1 .nu

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1 membru SRIM (\TjLoC(C-------------------  ----- y ------- ^  ----------  --------------------------7^--------------------------
______________________ J _______________________________________

/

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
definute in cadrul partidelor politice, funcfia definuta $i denumirea partidului politic______________________
4.1 .nu

-- ------------------------- ------------ 7----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultant juridica, consultant §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori mcheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acfionar majoritar/minoritar: ______________ ____________ _________ ___________ ____________________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institufia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumeledenumirea §i adresa contractanta: careafost contractului incheierii contractului totala a

1



denumirea §i 
adresa

inaedinbat
contractul

contiactului contractului

Titular............... jiu

S o ^so p e ......................jiu

Rude de gradul I1 ’ ale titularului 
.............. nu

Societal comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asociapi familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, society 
civile profesionale sau societal civile 
piofesionale cu raspundere limhata care 
desfâ oara profesia de avocat/ Oiganizâ i 
neguvemamentale/ Fundâ ii/ Asociâ 'i21 
....nu

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

so^ul/sopa §i rudele de gradul I obpn contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe acfiuni la care declarantul impreuna cu sotul/so|ia §i rudele de gradul I defin mai pupn de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declarable constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

........04.06.2018................
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N
DECLARAŢIE DE INTERESE

4

Subsemnatul/Subsemnata, ______ CATARGIU/GINA______________________  , având funcţia
de ___________ medic sef___________  Ia Laborator de Radiologie, Imagistica Medicala si CT ,

CNP , domiciliul
Botoşani

—  5

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

Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M avrom au” Botoşani

INTR A HEjl  £ S \ Ş E
rJ I L  ă w â

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funclaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
'J -  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1 SRL BOTOŞANI asociat 4% 400 euro

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... nu

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

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....... nu

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: ______________ ______________________________________________________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa contractantă; caic a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular-NU

Soţ'soţie ..NU

Rude de gradul I11 ale titularului.. .NU

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caic 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi'? 

....NU

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5^o din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 

.........28.07.2017...............
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Spita lu l Judetean de Urgenta
i^M avrom ati'' Bqtosani

DECLARATIE PE PROPRIA RASPLhfD
^ A R E ^ iE ^ S P ^ / ^ :

.................Zl .U N A ...... .AN

art. 184 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sSnStatii -  cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, ^
de medic sef/asistenL^sef— (eoftcttrs/interimar) al _________________
T-ttA') l /yJ' G  fe Sfjfyf la ^ f fa f^ j^ e te a n  de Urgenta „Mavromati” Botosani,

domiciliat in loc.

avand functia 

sectiei/serviciului/biroului

iud. i f  /V/ !________ ,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar 

pe propria raspundere:

- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (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_____________—____________________________ , soVsotie
sau gradul de rudenie /afinitate functia de ~

in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate functia de

in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate functia de

in cadrul sectiei/serviciului;

Declar ca :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, 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



Spitalu l Judeţean de Urgentă
„M avrom a ti' Botoşani

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
ari. 184 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,_

de medic sef/aşrşfent—

CNP

CMŢhUjr 'Uj GM4 având funcţia

sef (coprurs/intemnar) p {  sectiei/servicfului/biroului 

^Bpita lul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,

domiciliat în loc.

jud.JkUMMb_______
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar 

pe propria răspundere:

-  in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările si completările ulterioare, 

mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu 

următoarele persoane angajate ale secţiei /  serviciului:

1. Numele si prenumele_____________ r __________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate , funcţia de -

în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate funcţia de —

în cadrul sectiei/serviciului; 
3. Numele si prenumele ------ , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate — funcţia de — —

în cadrul sectiei/serviciului;

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. M €iAU<p


