
Spitalul Judeţean de Urgentă 
„Mavromati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de C f ' p f i *  __ ■- , • __

CNP , domiciliul
la <ù L 'jJn h - r  l^fdyyûyn^f'

iliul ■ )/& '

, având functia7 »

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

L  Asociat sau âCfionair 'lâ societăţi comercialei conipanii/socictăţi naţionale; instituţîî de cr'ediC grupuri de
........ „ . n -----________ „. . .____1 ............u ___-*S. _____r___________....................  „ i i , .  ..................... *rf ........ ..................... . . . L .

Unitatea
-  denumirea si adresa -■5

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1 1 ...... r_________________ ________________________“7
/

___________________________________

2. Calitatea de membru în organele dc conducere, administrare şi Control ale societăţilor coriterciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, âlé instituţiilor de credit, alé grupurilor dc interes
___________ _ i „ __________ = ......... r ____ '• .......,1 .................... _________________________________

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 -1 ........  ^

/
---------- ^

3.1.
ţ-jr^nnh} l J  s's?/  ,

d? ftM  fe  M

4f ' Cnlitnti^âis^in^mbrÿ I f  $i cjtmtroï, retribuite’ sau ncretribteesj
dkintiteTn cadrul parddfeiQr poHfefe,>funcţia dgHnutâ şi denumirea partldnlui politic  ̂ c_______ #%.>:■
4.1.

5.1 Beneficiatul de contract numele 
prenumde/datumirea şi adresa __

Instituţia
contractantă

Procedura prin 
care a fost

Tipul
contractului încheiaţi

Durata
contractului

Valoarea

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I1 ale titularului

Societăţi comerciale'' Persoană lirică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete ast date, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară 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. N u 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 â.i..a£.i£>Zâ

2


