
I Spií m 'Í J e t e a n  de Ui qen tê „M avrornati" B otoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE
j NR. . j/X

Subsemnatul/Subsemnata, Qâ±l2Mo , având funcţia
de jfcJ .QztCxLâ__4: I  la v  y:-r'j > i/a.V>n/kn *,

domiciliul

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

1. Asociat sau ncţionar la societăţi comerciale, corpp 
interes economic, precum si membru în asociaţii, fund

anii/sQcjetăţi naţiuni 
aţii sau alte organizi

líe» instituţii d e ^ e d î ţ ,  g ítípuíl i f  
iţii neguvcrnamentale; ¿ 2

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 1......  _----  -

economic, aie asociaţiilor sa» fundaţiilor ori ale altor organizaţii negnvernamentale:
Unitatea 

-  denumirea si adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 .

L
3. Căiita|ea>dclaicnibru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3. 1̂ . . .  p ) f t n  f a & u ___

f i e  g>____J ’/ A / j / C & r ' __ v ^ k /Z /^ 7

.d | membru în organele d^^dii^j^^^jdministi1̂  şi control, retribuite sau neretribuite, 
d^Mut#mgădrui partidelor politice, fu ni<jiţTâ trite|li»uţa2şbden»iiip a c t id u lu i politic __ _
4.1.

5.1 Beneficiarul de contract numde, 
penumdddenumiiea si adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura pin 
care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
antractului

Valoarea
totalăa

1



denumirea si 
adresa

încredinţat»
contractul

contractului contractului

Titular..... ............
—

Sof/sode.................

—

Rude de gradul r  ale titularului

Societăţi comerciale'' Persoană fizică 
autorizată̂  Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale a i răspundere limitată cane 
desfăşoară profesia de avocat/ Qrgpnizaţii 
neguvemamenlale/ Fundaţii/ Asociaţii

u Prin rude de gradul 1 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

e& , o j :

2



'

S p ita lu l Jude tean  de  U rg e n t^
,,M d v ro m a ti"  Botosani

i E S I R E

..LUNA
^  / ? ' /
M  AN  'I  A

DECLARATIE DE INTERESE9

Subsemnatul/Subsemnata, T% rj/C f
dc m f .  4  c■ la s j y ^  ■ H & W j j Q r t A y T

domiciliul

, avand functia
____________ ?

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerdale, companii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri dc

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiuni lor
1.1.......

/ /  & /T G r C /h & f  L

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerdale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor na|ionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizafii neguvernamentale:______________________

Unitatea 
denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2-1.....A /0  A/rF- £ J ± a L

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

A h*r~

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 juridica, consultants! juridica, consultants! §i civile, ob^inute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor 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 Baieficiani de contract: numele. 
prenumdedenumiiea g  adtesa

bstituda
contractanta:

Proceduraprin
careafost

Tipul
contractului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

1



doiumirea$i
adresa

inoedintat
contractul

condadului cantradului

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

U d ’ e f̂/-€r C—

$

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

Rude de gradul I,} ale titulanJui

Socidad comercial^ Persoana fizica 
autorizata/ Asodatii familiale/Cabinde 
individuale,cabindea9odate, socidad 
civile profesionale sau socidad civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de avocat/ Qganizatii 
neguvammenlale/Fundalii/Asodalii2*

]) Prin rude de gradull 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 definuta, 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

2


