
DECLARAŢIE DE INTERESE

,iv ieivrom ati" B o to şa n i

INTRARE-IE
r¿t *<Lur în

Subsemnatul/Subsemnata, HAR1GA DANIEL , având funcţia *
de Asistent medical coordonator la AMBULATOR INTEGRAT ,

CNP , domiciliul

'  5

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economie, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de.cred% Cşp|t^|3e!' 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale;

Unitatea
denumirea şi adresa - Calitatea Geţi iută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

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

Unitatea 1 Calitatea deţinută < Valoarea beneficiilor__ _-  denumirea şi adresa -  1 . . . . . -------

________  . ..  ____________ _

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

1 INDICATUL SANITAS

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 _______

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate j 
ţ în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor său demnităţilor publice finanţate de la bugetul de ! 

stat, local şi din fonduri externe -r>ri încheiate cu şoc etăţi comerciale cu capital de stat sau unde statal este j

1 5.1 Beneficiarul de contract: numele. Instituţia ! Pioceduraprin Tipul !
j ptcnin nelefienmuiiea şi adresa contractantă: uareafea contractului |

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totalăa j



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

1 îtulur.................

Soysoţie.................

Rude de gradul 11 ale titulamlui

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
atorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi dvile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
ncguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2’

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titulara!; 

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

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

Data completării

2



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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, comp 
interes economic, precum §i membru in asociafii, func

anii/societati nationale, institu{ii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
—̂denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societa|ilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organ izatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
— denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de memforu in cadrul asociatiilor profqgionale $i/sau sindicale
3 - 1 ....... • t ' - ' i ^ c< ]n N v  fb V  cI

(£? . A2 5 uls.

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

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

Institutia
contractanta:

Proceduraprin
careafost

Tipul
conttactului

Data
incheieni

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

1



denumiiea $i 
\  adresa

incredintat
conlractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I11 ale titulanjlui

Societati comereiale/ Persoana fizica 
autorizata/Asodatii fkniliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societal 
civile piofesionale sau societati dvile 
pnofesionale cu raspundete limitata care 
desfa^oara pnofesia de avocat/ Qr^nizadi 
neguvemamentald Fundatii/ Asodatii2)

A

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

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

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

Data completarii

2



IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, 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 banci sau institute financiare din strainatate.

Institutia 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 investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

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

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile §i p a r t ic ip a te  in strainatate.

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

cota de participare Valoarea totala la zi

...."...^

\
*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2) 

actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3



3. Alte activ§j)roducatoare de venituri nete, care Tnsumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

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

asemenea bunuri, daca 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

/ 5 u. tp lo S ^
___------------------------

~~~~— - .... >

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizafii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institute publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa§e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

l . l .  Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

------------------------------- — ^

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 §i 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 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. T itular / - f /x  • A  f t /  A ' / A t j <£/f~/*?<

A / 9
1.2. Sot/sotie / - A m h a r A 9 ,  /* ? S  /A  ̂

A t ' / S A r e A 7 a < < r / r C<2~ ( A ' (At
-W- a  fi/>  A A xA c j  /£> dX & '/A A

~~ crA >0> S, c■ / u i  / €? A j?  &<£? A*—/ '
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

" X
2.2. Sot/sotie \

\

3. Venituri din cedarea folosintei b u n u r ilo r \
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

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

6.2. Sot/sotie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

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

\
7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

\
8.2. Sot/sotie X

X
8.3. Copii

\
Prezenta declaratie constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

..j £ .L L / £
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 1 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul, HARIGA P. DANIEL , având funcţia  

de AS.SEF AMBULATORIU la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI - BOTOSANI , 

CNP   , domiciliul BOTOSANI,  
________________________________________________________________________________________ , 

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

 

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

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    

    

    

    

    

    

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. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

   

   

   

   

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

3.1. MEMBRU SINDICAT SANITAS 

 

 

 

 

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. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 



 2 

denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului contractului 

Titular …………... 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

Soţ/soţie …………... 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

Rude de gradul I1) ale titularului 

………… XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate,  societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 

5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

07.06.2017  

..................................... ……………………………….  

 


