
SpitaJul J u d e ţe a n  ele U rg e n tă  
„M a v ro m a ţ i"  B o to şa n i

Subsemnatui/Subsemnata,

DECLARAŢIE DE INTER

\P<AftÆ *?- < 3> /A  /A

i N T F H A R E - I E ^ n

.~T...aUNA......an/ . . .

, având funcţia
de tpQ A  -? enS-A la— v
CNP , domiciliul

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

Unitatea
-  denumirea si adresa -»

Calitatea deţinută
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, adtnînistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companijlor/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.......

3. Calitatea de membrii ni cadrul asociaţiilor profesionale, si/sausindicale/’:
3.1......

/b ç T Ü â œ #  A  t e  Ù c ^ v £  " ,

/ - /  /~U C

S/Cqiitracte^iiiclusiv cele de asisţenţă juridicăj cpnsultântă juridicăvcohsultanţâ şi ciyile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de ta bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau iiride statul esté
acţionar majoritar/minoritar: , v
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
pienunidedaTumitea si adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
tolalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul! ale titularului
/

Societăţi comadale/ Posoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individual̂  cabinete asociatê  societăţi 
dvileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
i K.gm o n a n ie i ria le ' Fundaţii/ Asociaţi!*

/

11 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 Semnătura
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I ' % /  f  i Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianNr.il, Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax. 0231 517780 

-V a-----------, j -i IU S_ l tperator date cu caracter personal nr, 35268
'talul Judeţean de Urgenta 
„Mavromati Sotosani

$ } W W s m J  ,.k
"JSU/Ji'M.JLI •■■•WLUNAjCiAN ç/.U

S p ita lu l Ju d e ţe a n  de U rg e m â  
„M a v ro m a t i ' ' B o toşan i

iNTRARE-IESIRE
DECLARAŢiljE:

a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de Interese
L95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Subsemnatul ! a:........................................ ............................................ domiciliat/a în

judeţul

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani sectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment.......................1.............................. / str. , Marchian nr, 11............................. .

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

numărul de telefon (mobil) numărul de fax ..............................................

adresa de e-mail......................................................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlciuna 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 nonguvemamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

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 nonguvemamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

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 de manager.

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 manager.

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.

Data ¿../.?.£/2019 Semnătura



S p ita iu l Jude toan  de  U rgenta  ' 
,,lV fiw jum a ti" Botosani |

DECLARATIE DE INTERESE9

Subsemjiatul/Subsemnata,
de /V—F  t

Xf--“-- -------------------------
CNP

, avand functia
CPG £  la &*#*(„ fa

domiciliul . _____ , ____________________________

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

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
parti lor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1.......

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, conipanii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de

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

Unitatea
— denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

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

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

~P~s7 ZT. /WceAfC/Y’ /hse- .

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridicS, consultants $i civile, ob^inute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitSfilor 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 Beneficiaml de contract numeles 
pimumele/denumiiea §i adresa

Iiisdtutia
contractanta:

Procedure piin 
careafost

Tipul
contiactului

Data
inchederii

Durata
contiactului

Valoarea
totalaa

1



denumirea$i
adresa

incredintat
contractul

cantnactuhi conliactului

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

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

Rude de gjadul IJ) ale titularului

Sodetati comadald Per9oana fizica 
autcxizata/ Asociatii Ikniliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, sodetati 
civile piofesaonale sau sodetati dvile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de avocat/ Qrganizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ AsodatiP

[) 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 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 Semnatura

Ok 'Oi
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, PUFLEA   G.GINA , având funcţia  

de MEDIC SEF SECTIE OG2 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…...    

    

    

    

    

    

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……   

   

   

   

   

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

3.1…... 

MEMBRU COLEGIUL MEDICILOR BOTOSANI 

 

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1…… 

PNL   VICEPRESEDINTE MUNICIPIUL BOTOSANI 

 

 

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, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea 
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prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

contractului încheierii 

contractului 

contractului totală a 

contractului 

Titular …………... 

      

Soţ/soţie …………... 

      

Rude de gradul I1) ale titularului 

…………       

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate,  societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

      

 
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 

  

09.06.2017 ……………………………….  

 



DECLARATIE DE INTERESE

Sp ita lu l Jucletean de U rganta
..M avrom ari" So tosan i

NFL
l l \ i  i R A R E - I  E S I  i

Subsemnatul/Subsemnata, ; ^  ^ , avand functia
de b ' <Q G  <-/ la ' r' /QdCfy& r* '

CNP , domiciliul , ____________________

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

i .  Asociat sau

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor

Unitatea
denumirea si adresa Calitatea detinuta

Unitatea
denumirea si adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

■ ^steiik,susia

i,wjpyp'|(4lj

$. C o h ^ cte , mclusiv cele de asistenta juridica, const
timpsil exerdtarii functiilor, mandatelor sail diunnitStilbr ptibl/ce finantate 

m fonduiicxterne oil incheiate cu societal comerciate cn capital de stat sau
- ' ■ - ... s? -  , .

jiS iiK
Valoarea 
totala a

-t. ■ ft- — 'ttgiftr.:I. Vr ft JTT, “fr,
Institutia

x ardlr̂ .
Roceduraprin

^  .*j.. ^
T p il Data Durata

con&adanta: careafost oontractului mchderii oontractului

1



denumiieasi
adresa

maedintat
caitractul

oontiactului contractului

Titular ---

y

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

Rude de gradul I1} ale titularului ---------

Sodetati comerriald Peraoana ftzica 
automata/ Asodatii familialdCabinete 
indiriduale^cabinete asocial^ sodetati 
dvfleprofesonale sau sodetati dvile 
profesonale cu raspundere limitata care 
desSsoaraprofesaadeavocat/Qganizatii 
neguvammenlal^Rmdalii/Asoda#___ O

1) Prin rude de gradul I  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 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 Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

u
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Spitalul Judetean de Urgenta f,Mavn deuTg^t&l
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x  .0231 $ 1 7 7 8 ^  ° m a t i '

NR.

fo m a t i ' Bo tosan i
RE-IE;

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

zi •LUNA......j\N

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

N um e le ............. ........................................................................... .
P renum ele .............. .................... ........... .......................... ...........
Fu nc£ia ./ U f f f f i . t . . . .t. .  £?..<~T̂ :..............................
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,Mavromati" Botosani.
Locul de muncp ,<?? & & ...... ........... •
Adresa ................ .T.............. ................ ............
Str. ..^....i..r.ttrmt>. . . . - . . . • ■ I . n r .  ........«..«..»/
Codul p o s ta l............... Loca lita tea......... ..........................................................................
Numarul de telefon (serviciu) .......................... , numarul de telefon (acasa)
.........*..... . , numarul de telefon (mobil) ......... .............. , numarul de fax
.........................., adresa de e -m a il..............................
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan£ele din t;ara ale societatjilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Partic ipare financiara la capitalul unei societa# din categoriile men£ionate mai sus:
|_̂ | niciuna

(Denumirea s o c ie t a l ..................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

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

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferin£e §i alte actiuni de formare 
|̂ J niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|£<t niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4.1ndicati mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale so£ului/so$iei
Numele §i p renum ele.......................................................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|_ff niciuna

(Denumirea so c ie ta tii............................................ ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|Al niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
|Aj niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
|/|jiic iuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale^ indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara aie societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. *

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

2



ft

(Denumirea soc ie ta tii.............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
14 niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)

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

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2.3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
14 niciuna

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

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere 
14 niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)

2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
| 4  niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.6.Altele
niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

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

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere 
Numele §i prenumele 7

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentant;ele din £ara ale societa£ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus: 
|_!^niciuna

2.Indicate mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din t;ara ale societaflor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele men^ionate 
mai sus.

(Denumirea so c ie ta l 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata .... rf!T,

Data Semnatura
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Spitalul Ju 'j tă tw w  U rgen tă  

„M av ro m o ti"  B otoşani

i l 'P / iA R E - I S S I R e  /"
nr. eMîâsjL J£ujţJ£.

Subsemnatul/Subsemnata, 0 U 4 < j ^ ~  <Sş< s-________________  _____, având funcţia
de rT̂  f  (7 - (Stb c- / V ,

CNP ___________ j domiciliul Â - â 7 V J ^ ^ f /  _________

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

5. Contracte, inclusiv cel 
în derulare Iii timpul m  
stat, ioc! î.d ir , fonduri

de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, aii 
a*c companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere*

r sau
Unitatea

-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

finanţate de la bugetul d€
stat sau unde statul este
'v-

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia
_ -

Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
penumelUdenumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului | totală a

sau acţionar socie comerciale, eorapanii/societâţi grupuri di

Unitatea
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1



'
denumirea şi 

adresa
încredinţat
contractul

contractului contractului

„Titular................
-------------- ----- ^

Soy'soţie................

l

Rude de gradul I1} ale titularului / /

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

/
!) 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 carfe 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 Semnătura

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