
Spitalul Judeţean  de U rgentă  
IN/lavromati" Botoşani

E-JEs |Fp
, CA  tC Z & .

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ^  , având funcţia
de f\{ h-X ^T O  F- la Ç /)? T<ll 7 V 4 „ /) ,

domiciliul /SV t v  ŞsfolL

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

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

anîi/societâţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alţe 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......  r^ —------ -------

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

ilor comerciale, ale 
-»purilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută» Valoarea beneficiilor

.2 .1 .......  •-  - - - - -  ^
____________________

y ^
3. Calitatea de membru în padrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3-1...... ..........Yp[ t  M K .
._______KA Jk t t ă t t ñ n  o r

t  (____________________________^________i7
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice1iunctia^detinută si denumirea partidului politic
4.1.......

5. Contracte, inclusivj^le de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpii) 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 Beneficiatul decontract num ele, Instituţia Procedura prin Tipul D ata D urata V aloarea
prenum de/denum irea şi adresa contractantă: care a  fost contractului încheierii contractului totală a

1



denum irea şi 
adresa

încredinţat>
contractul -

antractu lu i

1

antractu lu i

T itu lar...................... J
Sot/sotie ..................■» >

R ude de gradul I ale titularului

Societăţi com aciale 'P esoană fizică 
autorizată'' Asociaţii femiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civileprolesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere lim itată care 
desSsoară profesia de avocat/ Ofcanizatii 
neguvanam entale/ Fundaţii/ Asociaţii^

/

1J 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 sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării
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•Z fsâ ii  - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 Ş m i 2 i  f " v r'7J f W77‘̂ '-"' • t =

Nr. „...y  /.2018 Operator date cu caracterperson Judetea n_ e 0  r9 .

7 ( > ~ f
M avrom ati" Botoşani

,N T B A R a ! 2 ^D EC LA R A ŢIE
a membrilor comitetului director, referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 conform prevederilor art.. 178 alin (2) si art. 181 alin (9).

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,.Mavromati” Botoşani str. Marchian nr. 11 v

,secţie/|atoFatQr/-sdr\'4eiu/-b4reu/Gsmpaftiment, ...y...$rr!y .U?. % { . .  k . .....A i .  'T & A -  M  (  Q q l -

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)............... ,

numărul de telefon (mobil) numărul de fa x ............................

adresa de e-mail.. .R%.§. ...... ,

Subsemnatul / . . ,’̂ iT.£ . $ . ..................... domiciliat/a în loc.../^$.X?:l>. f ^ /

bl......... sc..(ÎX, et...îw, judeţul....

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamenţalş care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia d e .............. ..
membru in comitetul director.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de.......V.......... .^membru in comitetul
director

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia $e. 
membru in comitetul director..

- Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea 
influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de .....k ................... membru in comitetul
director ^ ^ A s X U iC ’£ .

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.





Spite: i J u ,  de  U rg e n ta
, , i . ...i v r o n'! a c i" B o  t o  s a n i

1 irc! \RE-IESW3E

DECLARATIE DE INTERESE

SubscmnatuI, Dr.Balan Viorel , avail d functia
de Director medical interimar la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani ,

domiciliul ap.9 Botosani

5

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institute de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:__________

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor

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:

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3 .1 .......membru Colegiul M edicilor din Romania

membru. Asociatia Romana de Urologie
membru Asociatia Europeana de Urologie

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 asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice flnantate 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 Bej-diciaml de contract: numele, 
prenumele/daTumiiea si adiesa

Institutia
caidactanta:

Pioceduiapin
caieafost

Tpul
contiactului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoaiea 
totala a

1



1 * Prin rude de gradul 1 se mtelege 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 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 si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura
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Spitalul Judetean de Urgenta
Str. Marchian Nr.J 1; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 51881/ 

Nr........... / ......./ ..... /.2018 Operator date cu caracter personal nr.
tM 3 tr£ f£ rt8Sffi''cJe U rg e n u  2; fq^J}22rlc5t / r 7 B o t o s a n i

" 26lNTRARE-IESd6E

D E C L A R A TIE
/

a membrilor comitetului director, referitoare ia conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2); conform prevederilor art. 181 alin (9).

Numele si Prenume - Dr.Balan Viorel

Functia - director medical interimar

Adresa profesionala

Locul de munca Spitalul Judejean de Urgenta,.Mavromati” Botosani Str.Marchian nr. 11.

Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812, numarul de telefon (acasa).............................

numarul de telefon (m ob il).............................numarul de fa x ........................... ,

adresa de e -m a il.....................................................................................

Subsemnatul Dr.Balan Viorel domiciliat in loc. Botosani 
judetul Botosani

Numele ....

Prenumele 

Functia....

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu detin parti sociale, actiuni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care 
stabilesc relatii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv, nu detin parti sociale, actiuni sau 
interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

b) Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv nu detin functia de membru Tn 
comitetul director, sef de sectie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere, 
inclusiv de natura administrative, Tn cadrul spitalului la care la care exercit functia de manager.

d) Nu ma aflu in alte situatii decat cele prevazute la lit. a) si b) Tn care sau sotul/sotia, rudele ori 
afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimoniala care ar putea 
influenta Tndeplinirea cu obiectivitate a functiei de manager.

Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la infractiunea 
de fals Tn declaratii.

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

Data .../2018



DECLARATIE DE INTER

Spitalul Judetean r;
„Mavt jii’’

J BA H £ -1 £ S IS G .. i
J  2 0 / *

t>....LU N A ..... A N ........

A  /Subsemnatul/Subsemnata, _ / <  n ~ i  \ , , , v ,
4 /REc TjoR R  h fa r 7 /   ̂ 7 RR /de

J t P l avand functia

- , domiciliul
TTe^dJ f y  /

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

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institutii de credit, 
interes economic, precum $i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

^ 1 u p u i 1

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 societStilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizafii neguvernamentale:_______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadritj asociatiilor ppofesionale si/sau sindicale
3.1......  ^-1 M  U 7Z i  r

S
Hi-R /3 £ V
R f T M /3

U( M" t/
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 juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori Tncheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: ______________ ____________ _________________________________________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institute Pioceduiaprin Tipul Data Duiata Valoaiea
prenumele/denumirea §i adresa contiactanta: careafost contractuhi incheierii contiactului totala a

1



denumiiea §i 
adresa

incredintat
contiactul

contractului contiactului

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

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

Rude de gadul I1 * ale titularului

Societati comerciale/ Persoana fizica 
autCHizata/Asodatii familiale/Cabinde 
individuale cabinete asociate, societati 
civile piofesionale sau societati civile 
piDfesionale cu raspunderc limitata care 
desfâ oara jxofesia de avocat/ Oiganizatii 
neguvanamentale/ Fundatii/ Asociatii21

/ s'

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

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

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

Data completarii


