
Spitalul J u d e ţea n  de Urgen 
„M evrom atî" Botosnm

I N T R A R E  - iE S iB E  

Â Iqlp/ w  i
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, (~ -o /^J5 r? f? r7 y /y ' , având funcţia
de „  /fr r /jp z& vT-- ia /y-n ^ e ^ f n i  & 9 ~

, domiciliul ____________

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societftţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şl membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii ne uvernamentate:___ ___ __

Nr. de părţi Valoarea totală aUnitatea
-  denumirea şi adresa ~ Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

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 asocia iilor sau fundaţiilor ori ale altor organiza« ji neuuvernamentale:T

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3-1. . —  M  6 A  v  Q4~>7  6  n  4-ri/<  _____

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite san neretribuite, 
detfnute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.....7 *"

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă Juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare îu 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 statal este 
acţionar roaj oritar/minoritar; ______________ ______________  _______  __ ______

Valoarea 15.1 Bendk^J de contract numde, Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
care a fost

Tipul | 
contractului ¡

Durata 
âtddaii contractului totala a

1



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

Sô sode ........... ..

Rude de g t ^  i 1 ̂  thularahi

individuale,cabineteasociHle, societ&i

ix^ a i a 'mtiaie'R iTdatii/ Asociaţiî

conliactului

^ 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

*¿3  o

2



iia iuj judeţean de Urgentă J
ţv/l 3 v r u rn ati

.TBAR

RAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, /A> c , având funcţia
de AfJj'gsy*- f>/2~A la s~M̂/ /6qV̂ >̂ Ŷ  ,

17 ^
domiciliul /3> ̂ 7~v

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   h i i h t i / U / ______ 6  / I A  r r K  7 S  o 7 ^ j  J

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 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, 
prenumdedenumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
caro a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

îrxrodinţat
contractul

contractului contractului

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

/

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

Rude de gradul I1} ale titularului

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

——-..... ..___

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 
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

o.r, ......

2



 1 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul HOIDRAG  GABRIEL CONSTANTIN , având funcţia  

de ASISTENT  SEF la 

SPITALUL JUD.DE URGENTA MAVROMATI 

BOTOSANI / SECTIA P IV ACUTI , 

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.X    

X    

X    

X    

X    

X    

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…X…   

X   

X   

X   

X   

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

3.1…...MEMBRU   OAMGMAMR  .BOTOSANI 

MEMBRU   SINDICATUL  SOLIDARITATEA  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……X 

X 

X 

X 

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 



 2 

prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

contractului încheierii 

contractului 

contractului totală a 

contractului 

Titular …………... 

X      

Soţ/soţie …………... 

X      

Rude de gradul I1) ale titularului 

………… X      

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) 

X      

 
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 in ter ese

Spitalul Judetean de UrgantS 
„M avrom ati" Botosanj

I N T R A R E - I E ^ R
N R ^2i?.£L?! !S, !.m „

Subsemnatul/Subsemnata,
d e  M £ z T £ £ Z L V ----------- ~ / ^ f - ------------
CNP — *

domicHiuI S  o r̂o

^MnOTcand prevederile art. 292 din

/*V /̂c(fr7~2/ yg>avand fuoctia

pe propria raspundere:

•1 ^^aanddefxtihactnumds,
ttutn^denunmsasi acfesa

r :

1



denum irea si 
adresa

mcreduiM
contnactul

contractulm conliactului

T itular..................... .

Sot/sotie.....................
- - '

Rude de gradul Iij ale titulaiului

/
Socaetati com ercaaleTersoana ftaca 
? n  T f n r i72 r t a /  A sodatii familiale/ Cabinete 
iixiivTduale;cabinetea9odatiej societati 
dv ileprofescnale sau socaetati civile 
profeskiiale cu ra sp i^  
d e sS so a ia p d to d e a w c a t/Q g sn iz a tii-  
neeuvemamenlale^Riixlalii/AscK

- - ~ —

_______ - O

1} Prm rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta. w
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si radele 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 detm mai putm 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

u

2



* 5
I M v h

Spitalul Judetean de U rg e n t 
gVIavrornati" Botosani

d e c l a r a jie  d e  in ter es e  
(Model Ord.M.S.632/ 2006)

■ * “s r j r i r r . *  *rn“ *' ***«*»,iser ae sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

N u m e le .......
Prenumele....... ..............................................................................Funcfia..........M  " "  ...............
Locul deP m j n c T ^ . S Z ^ ^  deUr9enta „Mavromati" Botosani.
Adresa...... ’ 7  ^  ̂ ................................................
Str............  .........................................................
CoduJ postal............... Localitatea ..........
Numarul de telefon (serviciu) ...... £ Z \ Z ' Z ................ ......................................

'Jnum3rul de telefon (mobil) P .ttiX fiS  f ~ lf................- adresa de e-m ail............A jln terese personals “ _ ..................
importatoare de m edfcam S e^m ateriL 5̂ ^ ^  a l T t ™ ' 0* ™ '- di?tribuitoare sau reprezentan£ele din £ara ale societatilor para^urt  ^ d ic a la ,  precum §i cuimportatoare de medicamente material can.^ a,e producatoare/ distribuitoare sau 1-Participare financial l a r Z i ^ u  samtare, aparatura medicala.I^T niciuna Une' soc,etatl dm categoriile menfcionate mai sus:

de telefon
numarul

(acasa) 
de fax

(Denumirea societ5 £ ii...........  x , ,  . *..........................................................
ac$iuni) ...................... '  (definere de (Natura participarii financiare)

munca cu remunerare regulata) P nenta/permanente (LD) (contract de
i^ f  niciuna

(Denumirea societal) ............................................................

de forma re

(Denumirea societSfii)
2 .3 .Altele
l^fh ici una

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea so cietal)
(Natura activitafii)

K f d u ' n a  le9§tUrS/legStUri (fSrS (FR)

(Denumirea societafii) 

1 (Natura activitafii)



4 .Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora. 
produce, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum ’ \  
§j cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

......................
j societatile producatoare, distribuitoare sau 
ale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 

reprezentanteir d in ~ ia ra a le  societatilor comerciale producatoare,^ distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:

niciuna

B)Interese ale sotului/sotiei
Numele §i prenumele........
Indicati mai jos toate legaturile c 
imnnr+atnarp de medicamente, materi

(Denumirea s o c ie t a l...............................................) (Natura Participarii financial)
(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 s^ietStii)........ (Natura legiturii durabile sau permanente)
2.2.Interven{ie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii dinice 51 lucrari §tiin(ifice 

niciuna

(Denumirea societatii)............. (Subiectul conferlntelor sau acjiunilor de formare)

2 .3 .Altele
IJ^niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activita?ii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
NT niciuna ̂ u
(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (parinti/ 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 51 cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare,_ distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

2



(Denumirea societatii..........  . ...........................................................
(definere de actiuni) .................................... '  (Natura participarii financiare)“ S S 'X S 1 '■ 0 remm™

muncS cu remunerare reguteta)d ' 6 sau Permaf>enta/permanente ( L D )  (contract d e  
L I  niciuna

(Denumirea societatii) ...........................................................

2.2.Interventie/interventii D U n r t n a l2 / n n „ ^  (N^tul’a ^ Sturii durab''esau permanente)
L I  niciuna 5 Punctuala/punctuale (IP): studii clinice §1 lucrari 5tiintifice

(Denumirea societatii)

2 .3 .Intervenfie/interventii punctuala/n.mrh sau lucrlrllor ««"*"»)
L I  niciuna punctuala/punctuale ( I P ) :  rapoarte de expertiza

(Denumirea societatii) .....................................................

-  .  .  . e x p e rtS T 3 pradusului pentru rare «  intocmit raportul de

U  n S ™  « « “» « / » , le (IP).' d ,  c o n c ilia .

(Denumirea societatii) .............................................

aite acfiuni de formare

(Denumirea societatii) ...........................................................
2.6.Altele (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

L I  niciuna

o (Denumirea societatii)

3 .Aft3/alte legStura/legatu
niciuna

(Natura activitatii)
n (fMra remunerare) (FR)

(Denumirea societatii) ...........................................................

Product:'! ^ r e s i s n ^ d ^ s e ^ c i ^ d i s t r i ^ u t i e rC'ale,dnC*l(:erenl: d® profi,ul acest°ra:

.... ..................................................................................................
D)Interese ale persoanelor aflate Tn fntretinere......
Numele §i prenumele 1

pStoTrLfmi^



reprezentanfele din Jara ale societatilor comerciale producatoare,^ distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentionate mai sus:
l^ n ic iu n a

(Denumirea s o c ie ta l.............................................) (de£inere (Natura participarii financiare)
de actiuni)
2.1ndicafi mai jos toate legaturile cu societal comerciale, mdiferent de profilul acestora. 
produce, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de.activitate, precum 
§i cu reprezentanfele din fara ale societafilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata .... ■ ■ • — ................................

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. w w
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele menfionate
mai sus.

Data .........  Semnatura

4



fs o ita lu l Judeţean de Urgentă 
„M avrom ati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERES#

Subsemnatul/Subsemnata, /A/j/hG c &/-/S'TTfa'Ty'// ţ având funcţia
de AS/ST£/̂ 7 Ia S£/7̂ fŞţ_ 7 tsAk-ŢAA?/ 8 , ■

74 y  i ^  -j* & <=5}S/y
CNP , domiciliul fc ¿? WţS47y /

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

l .  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 si adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
l.l

2.

C.

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 si adresa Calitatea deţinută V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 .......  H r- ,/ /V sTo ¿ s 'a

/£  o</~zyPSţ-şs/'

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 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 numde, 
prernjmelefdenumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura p in  
caro a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

l



denumirea şi 
adresa

încredinţat
antractul

contractului contractului

Titular..................
------ -— T7

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

///

/

Rude de gradul I11 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 
neguvemamenlale'Funda|i^ Asociaţii21

/

— —

!) 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

2


