
DECLARAŢIE DE INTERESE
Sp¡U.:. , j, di,

NR.

" M a v ro m a r i” B o to s a nT '‘

'jjNTRARE-iESiRF
w tÊ J.iJr¿..fi.I ,

...Subsemnatul/Subsemnata,
PĂDl ARARIU MIHAI , având funcţia
de ASISTENT MEDICAL ŞEF A.T.I. la SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

, domiciliul BOTOŞANI

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

1. Asudat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

U nitatea
-  denum irea şi adresa - C alitatea deţinută

N r. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea totală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1---------------------------------------------------------------------------

h  -

regii! ir autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
econ< mic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:____________ ________

U nitatea
-  denum irea şi adresa - C alitatea deţinută V aloarea beneficiilor

2.1 ..................... - -

3. Ca itatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.L__ Membru în Consiliul Judeţean al O.A.M.G.M.A.M.R. Botoşani J

4. C; li iţea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, i 
deţin iţe în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului p o l i t i c ______________
4.1___ —

-J

5. Ce ittracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în de *u la re în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, Iiţeai şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţio itar inajoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contact numele, Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea

1



prenumde^ienumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

careafost
încredinţat
contractul

contractului ît .dreicni 
contractului

contractului ntalaa 
a Ttractuks

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul I11 ale titulanM

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
i odi viduale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
p^iesionale cu răspundere limitată care 

1 cestaşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
\ neguvanamaiiale/Fundaţii/Asodaţii2)

! ) P rin  rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, ti ularul, 

soţul/'soţia şi rudele de gradul I obţin  contracte, aşa cum  sunt definite la punctul 5. N u  se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin  m ai puţin de 
5%  din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul de dobândire a  acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării: 

24.05.2019
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\
DECLARAŢIE DE INTERESE T^RARE-IES;^

9 VJJ L/-,. ) &IHA.......AN

Subsemnatul/Subsemnata,
PĂDUARARIU MIHAI , având funcţia
de ASISTENT MEDICAL ŞEF A.T.I. Ia SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI
CNP domiciliul BOTOŞANI;

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

L Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, compariii/societâţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii negiivernamentale:

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

_L
2.1........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1......Membru în Consiliul Judeţean al O.A.M.G.M.A.M.R. Botoşani

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, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate j 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de j 
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
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prenumeledenumiiea şi adresa

1 . . .

— contractanta: 
denumirea şi 

adresa

care a fost 
încredinţat 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totală a 
contractului

i  Titular.................

. . . . .  .

Soţ/soţie.................
'

Rude dc gradul 1 1! ale titularului
- _______ - 1.................................

Societăţi comerciale Persoană fizică 
autorizată/ .Asociaţii familiale7 Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată oaie 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

—

f
i

__ I

2 )

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soiui/soţia şi rudele de gradul i obţin contracte, aşa cum sunt definite !a 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 al datelor menţionate.

Data completării 

23.05.2018
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata,     

PĂDUARARIU MIHAI   , având funcţia  

de ASISTENT MEDICAL ȘEF A.T.I. la SPITALUL JUDEȚEAN BOTOȘANI , 

CNP   , domiciliul BOTOȘANI  

 , 

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…...Membru în Consiliul Județean al O.A.M.G.M.A.M.R. Botoșani 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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 

acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea 
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prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

contractului încheierii 

contractului 

contractului 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 

  

30.05.2017  

 



S p ita lu l Ju d e te a n  d a  U rg e n ta  
,,M a v ro rn a t i"  B o to san j

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnadil/Subsemnata, , avand functia

CNP

c J l J f i J  ' ________________________1_________________________________  ,

Acy/___  la J/-A
r- ! domiciliul y j  d L r ^ f  > 1

V  C ,  /  ~~ V ^

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

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de
<* % • St- ''

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiuni lor
1.1......  J

/ ________

/
^

Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale

Unitatea 
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

de intern
•  • • ~  r  V-

!  • 1 . x ■ ■ ■ - - • , V- V-.
3 s * „ . . . . . . . . a. rrrr; .  • >

Valoarea beneficiilor

...........*

4. Calitatea de membru in organele de condliieere, admimstrare si control, retribuite sau neretribuite, 
definute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridiea, 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 societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 B en efid aru ld e  co n tract num de^ In stitu te Procedure prin T p u l D ata D um ta V aloarea
p ren u m d ed en u m iiea  si adresa contractanta: ca re a fo s t contractului incheierii contractului totala a

1



Prin rude d eg ra d u lIse intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului 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 contracted 
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

O0.. <>*v- 2

S em natii-"



I V f i i l l l Spitalul Judetean de Urgenta
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 Judetean de Urgenta 

,,M a v ro m a ti" 8o tosan i

I N T R A R E - I E S I B
DECLARAJIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere 
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

N u m e le .........(f?. Q  [Vr̂ VD̂ V̂ V?
P renum e le ..........J tj^

nr.

numarul de
(mobil)

telefon
numarul

(acasa) 
de fax

Functia ....
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,Mavrom ati" Botosani.
Locul de m u n ca ...... tfLr.t(rr(.........
A d re s a ..............................................
S tr .......................................................
Codul p o s ta l................ Lo ca lita te a ............
Numarul de telefon (serviciu) ........
........................... , numarul de telefon
..........................., adresa de e -m a il...............................
A)Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum si cu 
reprezentan^ele din $ara ale societatilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.P a rtic ip a re  financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
|^j niciuna

(Denumirea s o c ie ta t i......................................) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activ itate/activ itati care conduce/conduc la o rem unerare personala 
2 .1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2 .Interventie/in terventii punctuala/punctuale (IP): conferinte si alte actiuni de formare 

niciuna

(Denumirea societatii)
2.3 .A lte le  

niciuna
lA

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.A lta/a lte  legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|A| niciuna

Y *

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/so$iei
Numele §i p renum e le .......................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
| |̂ niciuna

(Denumirea soc ie ta tii.............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activ itate/activ itati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente, 
munca cu remunerare regulata)
I I niciuna

) (contract de

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/in terventii punctuala/punpfctjale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|_| niciuna

(Denumirea societatii)
2.3.A lte le  
I I niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea socj/efatii) (Natura activitatii)
S.AIta/alt^ fegatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4 .Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d is tribu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (parinfi, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie ^

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din ta ra ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

2



(Denumirea soc ie ta tii............................................. ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
I | niciuna

(Denumirea societatii) \  (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interven£ie/interv^nt;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
I | niciuna

(Denumirea societatii) \  (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3 .In terventie/in terventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
I | niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a mtocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Intervent;ie/interventii punctud^a/punctuale (IP): a c t iv it y  de consiliere 
|_| niciuna

(Denumirea societatii) \ (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/interventii punctuala/pynctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
|_| niciuna

(Denumirea societatii)
2.6 .A lte le  
I I niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Nathra activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura acfiivitatii)
4 .Indicati mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

D )Interese ale persoanelor aflate in in tre fn e re  
Numele §i prenumele

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum $i cu

3



reprezentant;ele din t;ara ale so c ie ta flo r comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
| /f niciuna

(Denumirea s o c ie t a l .......................................... ) (detinere (Natura participarii financiare)
de actiuni)
2 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata .............................................................................................
/
declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptib ile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate 
mai sus.

Data C> & *7 -

4



Spita lu l Judeţean de Urgentă j 
„M a vro m a ti" Botoşani

NR.

IN T R A R E -) ESI RE >

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Cjf l Ca , J M U -u«UJv...Ua .u.nJu1«v.,..,«.«, ^ ^  j \ jv  u i f  ţ u. fXc/ _________ _______ , având tuncţia
de (Jju A d Ă i J  r^pJbX><. A j j  la ^  qQjJ 'o rvu, J  Jet; c r e u x ' Â * e > 'h ^ Jjut,

CNP , domiciliul /fe>rl

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
-  denum irea 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
-  denum irea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
31.....uţjp  j i t - l s  O- & />T'6< A, -  J>a

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, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 1° ale titularului

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

n 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 îm preună 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
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