
DECLARAŢIE DE INTERES

ip ita lu l Jude ţean  de Urgent 
„M a v ro m a ti"  Botoşani

INTRARE-IESIRE I

Subsemnata CALIN IUC CAMELIA , avand funcţia de Asistent Medical Sef UPU-SMURD al Spitalului 
Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani, CNP domiciliata in Botoşani

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

5. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, comp 
i Uueres economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii di 
aţii sau alte organizaţii neguvernan

credit, grupuri de 
rentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
SC SRL Botoşani asociat 1/2 50/50

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
egiilar autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernam entale:__ ____
Unitatea

-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/san sindicale

C alilatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
tice, funcţia deţinută si denumirea

o. Contracte, inclusiv cefe de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
H derulare întiropid exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local p din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul deconlract: numele, Instituţia 1 Proœdiiaprin Tipul Data Durata Valoarea
pi enumde/denumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denum irea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

T itu lar......................

; Sot/soţie......................

j

R ude de gradul I 1 d e  titularului
................ *

Societăţi com eraale/P ersoană fizică 
autorizată/ A sociaţii fam iliale/ Cabinete 
i ndi'/iduale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi dv ile 
profesionale cu răspundere lim itată caro 
t ksfaşoaiăprofesia de avocat/ Organizaţii 

; i iaiţuvem am entale/Fijndaţii7 Asociaţii2* i

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, 

souil/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 

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 a! datelor menţionate.

Data completării 

06.06.2019
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Subsemnatul/Suhsemnata,
de t k l

CNP

DECLARATIE DE INTERESE9

Spitslui jiidetean de Urgenta 
„IVIavromati" Botosani

0 4  U A j/(J(L  Q dM tr „ , avand fuw;tia
la .i ' K i i >9/ ,

, domiciliul
-----------  ?
cunoscand prevederile art. 292 din Codiil penaJ privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru Tn asociatii, fundatii sau aite organizatii neguvernamentale:___________

Unitatea
-  denumirea si adresa

Calitatea detinuta

i.i...770"

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
^ tc ~

A L

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:_______________________

Unitatea
-  denumirea si adresa

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... fiU &4M |

i in cadrul asociatiilor protesioi
(PA/UA< / i

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 ........

r
5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate 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 Beneficiarul de contract numde, 
penumele/denumiiea si adresa

Insdtutia
caitactanta;

Pnxedumpiin
caieafost

Tipul
contiactului

Data
incheierii

Duiata
coTtractului

Valoaiea 
totala a

1



denumiieasi
adiesa

maedintat
caittpdul

conliactului contractului

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

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

Rude de gtadul I1 ’ ale titutarului

Societati comariale7 Persoana fizica 
autorizala7 Asociatii familial^ Cabinde 
individuale, cabinde asociate, sotietati 
civile pofesionale sau societati civile 
profesionale cu raspundeie limitata caie 
desfasoata profesia de avocaf Qrganizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii2)

1} Prin rude de gradul 1 se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
21 Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiamlui 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

OfS.oG .
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, 

 CALINIUC    CAMELIA   

_____________________________________________ , având funcţia  

de 

ASISTENT 

SEF____________________________

____ la 

UPU-SMURD SPITAL JUDETEAN 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 

1.1S.C. asociat 1/2 50/50 

    

    

    

    

    

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 

3.1membru O. A.M.M.R.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…… 

 

 

 

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 
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acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea 

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 

  

....08.06.2017................................. ……………………………….  

 


