
! spitalul Judeţean de Urgentă 
„M avrom ati" Botoşani

' INTRARE-IESIRE 

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Ciritel Elena-Mihaela , având funcţia
de economist la Serviciu Achiziţii Publice ,

, domiciliul in Botoşani,

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 In 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. Sindicatul 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.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia 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 Proceduraprin Tipul 
prenumdedenumireaşi adresa contractantă cane a fost contractului

Dala Durata Valoarea 
încheierii contractului totală a

1



doTumireaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul 111 ale titularului

Societăţi comerciala' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii lâmiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate societăţi 
civile pnoltsionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
deslăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

*' 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 

15.05.2019

2



s p ia ;u i Judetean de Ui^am a  
itM a vro rna ti" So toya n i

DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Ciritel Elena-Mihaela , availd funcfia
de economist la Serviciu Achizitii Publice ,

CNP , domiciliul in Botosani

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

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

anii/societSfi nafionale, institufii de credit, grupuri de 
afii 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 acfiuni lor
1.1......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societSfilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societSfilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizafii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea definuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru in cadrul asociafiiior profesionale §i/sau sindicale
3-i- J i u d K f t t M  S. A r r s f  ?"TfrSL

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.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridicS, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii funcfiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori Tncheiate cu societSfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: ___________________________ _______________________________ __________
5.1 Beneliciaiul de contact numele, Institufia | Procedurapdn Tipul Data Dumta Valoarea
pienumeledenumirea $i adresa contiactanta: care a tost contiactului incheieiii contiactului totala a

1



denumiiea §i 
adiesa

incrcdintal
contiactul

contiactului contiactului

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

So^sofle................

Rude de gadul I1 ’ ale titularului

Societati comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asocial ii familiale/ Cabinete 
individual̂  cabineteasociate, societati 
civile piofesionale sau societal civile 
piolesionale cu raspunderc limitata carc 
desta$oaia pnafesia de avocat/ Organizâ ii 
neguvemamentale/ Fiuidatii/ Asocial

h Prin rude de gradul I se in^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
“) 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 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 declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penalc pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionatc.

Data completarii 

25.05.2018

Semnatura

2


