
DECLARAŢIE DE INTERESE
9

, având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, /^o^Q ëQ sU JJ- a __-__________
de C uY Î'rtklA Jz _________  la -U a Vio,: . \ \ ,

domiciliul / S û F p U Æ  '

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

1 i-îi'jvy _,ţ'j
SÍw

t i  comerciale, CC 
. .  ...si giùh rü îQasticiahiVfpt

Unitatea
-  denumirea si adresa -

mmm¡ ■ ,1 ‘
i*"7 jjij :

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

:« i'll ! . •
^ 1

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
11.

W

Unitatea
denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

fesiohâle ¿i/Sâfrsibdicâife : V ; ~~ Ü T
tc^ZTbC~-t r - i(  , ¿ t > U -  ■

3:*C
3.1. ]d  M £ -  -  <%' 1

4. Calitatea: de membru în orţ-anelc de conducere, ai 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţihijtă şi
4 . 1 ........ ' ¿ t-Ù Ï Ï :s.

5.1 Beneficianil de contract; numele 
pienumdo tknumiiea si adresa

¿m;& •, .& #•.í?j¡?
fostitutia5 Procedura prin Tipul

ccnîractantă: care a fost contractului
Data Durata Valoarea

încheierii contractului totală a

1



denumireaâî
adresa

încredinţat>
contractul

contractului contractului

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

Sot/sode................

Rude de gradul I1 aletitularukri

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
automată/ Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu tăspundeîe limitată caie 
desfăşoară pofeda dc avocat/ Oiganizadi 
neguvenamenta^ 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 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

l h  o p '  a m
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Spitalul Judetean de UrgentA
„Mavrornati" Botosam

DECLARATIE DE INTi k̂ u ^
, NR.

Subsemnatul/Subsemnata,
de a w /& n r t  C&&tct£ri(g

f t l / f z  / f ^ ______. A  U H f  /"^A V _______ , avand functia
la s .~aa ■ A/vyV- r V  ( . - A 1/  s'/ _____ ,

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acjionar la societal comerciale, companii/societati na(ionale, institufii de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

V aloarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiunilor

i - i .......  /

/

/
/

2. Calitatea de membru m organele de conducere, administrare §i control ale societajilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societa{ilor nation ale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:_________ _____________

Unitatea
-  denumirea §i adresa

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrnl asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1....(MU

& u £

/

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute 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 Boieficiarul de contract numele. 
prenmnelodenicnirea $i adresa

Insdtutia
contnactanta:

Procedure piin 
careafost

Tipul
contractului

Data
mcheierii

Durata
conlractului

Valoarea
totalaa

1



denum irea §i 
adresa

uioedintat
ccntractul /

contractului contractulir

T itu lar..................... /
Sot/sotie..................... /

/
//

R ude de gradul I]) ale titulaiului /
/

/
//

S oddati com erciale/Persoana fizica 
autorizata/ A9odatii fem iliale/Cabinete 
individual^ cabineteasociate, sodetati 
civile profesiaiale sau sodetati civile 
profesionale cu iaspundere limitata care 
desfa§oara pofesia de avocat/ Q ^ n iz a tii 
neguvem am atale/ Fundalii/A sodatii2)

/
/

/
/

]) Prin rude de gradulI 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. 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 Semnatura
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