
Spita'ul Judeţean de U rgenţi' 
„Mavromati" Botoşani

>RE-)ESIi]

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,

de SEF BIROU JURIDIC
?

HUTANU CONSTANTIN DOREL
SPITALUL JUDEŢEAN 

la MAVROMATI BOTOŞANI

, având funcţia 
DE URGENTA

CNP , domiciliul
LOC. BOTOŞANI, JUD BOTOŞANI

î

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 si adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1.ASOCIAŢIA ’’PRIETENII SPITALULUI 
MAVROMATI” BOTOŞANI MEMBRU 0 0

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale eompaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 ASOCIAŢIA ’’PRIETENII SPITALULUI 
MAVROMATI” BOTOŞANI MEMBRU 0

•s._________________ _______

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. ASOCIAŢIA ’’PRIETENII SPITALULUI MAVROMATI” BOTOŞANI
3.2. SINDICATUL ’’ATITUDINEA’
3.3. UNIUNEA CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMANIA
3.4. TABLOUL MEDIATORILOR DIN ROMANIA -  CONSILIUL DE MEDIERE

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor poütiee, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic ______________ __
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 B areficiarul de contract: num ele, 
prenum elddenum ireaşi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denum irea şi 

adresa

Procedura prin 
care a  first 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

D ata
încheierii

contractului

D urata
contractului

V aloarea 
totală a  

contractului

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

/
So1/sotie......................

R ude de gradul I11 ale titularului

/
Societăţi com erciale/ Persoană fizică

»

autorizată/ A sociaţii fâm iM e/C abinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dv ilep o feâo n ale  sau societăţi civile 
profesionale cu  răspundere lim itată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
negpvem am entale/ Fundaţii/ Asociaţii^

/

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 soţul/soţia şi 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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S P ^ S l e# nBdo1oUs?n1n ta

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, / / o 7 ? ih /o t a  YtU * / i  $  _________  ___  , avand functia
de r/e fP A \ f]c  S P t'rA A c //_ YruI r te A * /  A f / f l& e w s i  A9/?V4b>»
CNP , domiciliul
#)<??&)> A-rf,i A~>s>T& A; _________________________________________________

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societafi nafionale, institute de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membru Tn asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

u . .M £ > & w a t
x. V) , a  \—A v/ _ t"—a o A  . /  i

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a acfiunilor

M A  (S/P s> n  "  & A Y 1___ £2. <9

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organ izatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
____ _̂________-  denumirea $i adresa -
2.1 ^ M r a i a / j

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

U__________________
-L£l &>

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

-U  a / & a £ . 5 r
^ A  p? & 2?ATd 0 2 &  AbfA A/22A — f) ,2-ic//L a

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 asistenf§ juridica, consultants juridica, consultant §i civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori Tncheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Insdtutia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenameledenumiiea §i adresa contractanta: caieafost contractului incheierii contractului totala a
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denumirea §i 
adresa

incrediiitat
contractul

contractului contiactului

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

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

Rude de gtadul Ilj ale titularului

Societati comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asodatii familialdCabinete 
individuale,cabineteasociate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cu raspundere limitata cate 
desfâ oara profesia de avocat/ Or^nizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ AsocialiP

1} Prin rude de g ra d u lIse intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societati lor 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 declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semivatura
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DECLARAŢIE DE INTERESE’ Spitaiu! Judeţean de Urgentă
\ „Mavrumati" Botoşani

Subsemnatul/Subsemnata,
de f j /  /  V  C- . y a / J i H' /? _  la
CNP , domiciliul

Ictia
.LUf

%U (ÆL S-eëS-
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, 
interes economic, precum şi membru în

de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

■ds& f^j'Ăufi v PÂ4&7£~//r/ QfitVftZo

Calitatea deţinută

¿ u F -----------

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

y/f ^t-PÁ ¿ír S H\ h '-/Ter ^ -&

--------------------------------------------------------------------- -------------------------- ’--------------------------- --- - --- ---------- --- -------- ..........
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

Unitatea
______________ -  denumirea şi adresa - ________^
2.i...jkiHXA-rfi sfi'rAMi

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

\ fa  /3 £ e r á>

¡indica ie3. Calitatea de membru în cadrul

¿ f V t - V ( t é > J S U P ^  ......... y , . . -
7

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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

5.1 Beneficiarul de contract numele. Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
prenumele/denumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a
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denumiiea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul 11' ale titulaiului

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 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

11 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 soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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 S o m n â tu r a
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Sp ita lu l Jude tean  de Urgent^ 
„M a v ro m a tl"  Bo tosan i

O E C L A K A T J E  D E  W T f f i m s i p

RARI
21,’ 5 ?

Unitatea
denumirea si adresa Nr. de parti 

social e sau 
de actiuni

Valoarea totala, 
partilor sociale

Calitatea detinuta

a actiunilor

Unitatea
denumirea si admcg Calitatea detinuta

Valoarea beneficiilor

yr- .w

- Tf - 't|V
fosftutia ---i ii i mm

rroceduraprin
caeafcst

[enun^&denumireasi^lresa ocnttactanta; Valoareaocnliactului
conlracMii

cunoscand prevederile art,

domic,•«„,

did Codul penal privind falsul fn declaratii, declar

avand functia

Pe Pr<>pria raspundere:

1



d enum iteasi

adresa

iocredintat

contractul

contractului contractuhi

T itu la r........................

So t/so tie .....................-
- ' • -

Rud e de g a d ul I ]) ale titu la m lu i

Sod eta ti com adale-Tersoana fia ca  

ai Ttnriza fa/ A so d a tii fem ilia le 'C ab inete 

ird iv id u a le , cabinete asodate, sodetati 

d vflep rofeaona le sau sodetati c iv ile  

p »fe a o n a le c u i% o id e ie lim ita ta c a ie  

desfasoaraprofesia de avocal/ Q g^rdzatn-  

oe^ jvem a m enta le/Rind a tii/A sod
/

. — -
o

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, titu aru , 

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 detm mai putrn 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
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Str. MarchianNr.il: ’f ÎS!BOtO Saui.
itanjl Jude tean  de U rgenta 
„M a v ro m a t i"  Botosan i

DECLARAflE d e  i n t e r e s e  
(Model Ord.M.S.632/2006)

— — —
? u m e le .......
Prenumefe ....................... ......7 w

£ j"< *a ...........................................................................................
Adresa profesionala - Spitalul Judptpan 1 /1...... ‘ ‘ V ..............i r\/~i it __._-v / i .  / de  U roen ta  _ Mav/m m of;'Locul de r û 
Adresa .../ 
S tr ........

Urgenta „Mavromati" Botosani.

. nr...................
Coduj p o s ta l............... Locaiitatea” .
Numarul de telefon (serviciu)
.......................... < numarul de telefon (mobill * nurnaru  ̂ de telefon (acasa)
V ,.  V ................< adresa de e-mail ........................  ' numarul de fax
Ajlnterese personate ~ .......................

im portatoTre d ^ m ^ m i ^ m ^ i e ' S t e S 6 Pa°ducl toare' d istribuitoare sau 

= S ? e  medicamente, S S E .  ̂

^ S n a re f’nanC'ara '* Capit3lul unei societ§* din m ^ n ate maj sus;

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

M 2 S 5 » r a - s ^  '■  • ■ — « .
sau permanenta/permanente (LD) (contract de

.) (defcinere de (Natura participarii financiare)

i w. w «' - -w* *imv«c6/cone
■ Legatura/legaturi durabila/durabile

munca cu remunerare regulata) 
IXr niciuna

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

2 .2 .Interventie/interventii punctuala/ounctJXTiDv sau per™ne"“0\\A niciuna la/punctuale (IP): conferee §1 alte acfiuac£iuni de formare

(Denumirea societatii)

2.3.A lteJe
QQ niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii)

m  Sf,S («WI f l niciuna

(Denumirea societatii) 

1 (Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. _____

B)Interese ale so|ului/sot;iei
Numele §\ p renum ele.......................................................
Indicati mai jos toate legaturile cu societafle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din £ara ale societatilor comerciale producatoare,^ distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalu! unei soc ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus.
\̂d[ niciuna

(Denumirea soc ie ta tii............................................ ) (Natura participarii financiare)
(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 so c ie ta l)  (Natura legaturii durabile sau permanent*)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
1̂ 1 niciuna

(Denumirea societatii)

2.3.Altele
jfei niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicati mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoa r e . ^ _______________ _____

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

Indicat mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare,^ distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|̂ | niciuna
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(Denumirea societatii..... . ...............................................
(detinere de actiuni) ........................................... (Natura participant financiare) 

Z.l.LegaturS/le^Stur^durab^lS/durabne^sa ^ ° remuner? re Personals 
munca cu remunerare regulata) U permanenta/permanente (LD) (contract de

niciuna

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

^ 2-Intervenf e/ interventii Punctua/a/punctuaTrrPV ’cT sau p“ "te> niciuna /punctuaie (IP), studn clmice §i lucrari §tiinpfice

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

(Denumirea societatii)

2.4Jnterven£ie/interventii 
l/d niciuna

expertizi)63 Pr°dUSU'Ui pentru «  mtocmit raportul de

punctuala/punctuale (IP): activitafi de consiliere

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

aite ac£iuni de formare

(Denumirea societatii) 

2.6.Alte/e 
niciuna

(Subiectul conferintelorsau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii)

3 -Alta/alte legatura/legSturi (fSra
frcf niciuna

(Natura activitatii)

remunerare) (FR)

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

4.1ndicati mai jos toate legaturile cu
producfie, prestari de servicii, d istribute im o o r t T n i ' f e' ' nd,ferent de profilul acestora:

? ' " ; er eZentantele din *arS a,e societafiloT com erc^een m T e"!U de activitate' P^cum exnnrfat ^ „  a i"or comerciale producatoare, distribuitoare sauexportatoare.

D)Interese ale persoanelor afiate fn fritretin'ere 
Numele §i prenumele 'ntrepnere



reprezentant;ele din t;ara ale societa£ilor comerciale producatoare,^ distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile men£ionate mai sus.

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu societa l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din £ara aie societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate 
mai sus.

\J&\ niciuna

(Denumirea so c ie ta l 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata .

Semnatura
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“ ^ M ivrom  W ? o s a Sn imâ - 
DECLARAŢIE DE INTERESE INTRARE-IESIRF 1

,, „  - „Kt, ,1
Subsemnatul/Subsemnata, ...... având funcţia de

P ? E . £/.&?{/.. -Pf̂ A  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati"  ̂Botoşani,

CNP .........................  domiciliat în

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:

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau a 

_ ' î l  de act'uni acţiunilor

^■Aeeej'AtîA 'OM <t> "M_

Unitatea 
- denumirea şi adresa

d o U lÂ rA

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 Calitatea deţinută Valoarea
denumirea şi adresa * * . beneficiilor

z.i.Hr&A â y fA  .. r/ jr/y j1 v/f
- ueriumirea şi aaresa - /} / )

1 ■i&âtS/AA'd /,?&dAiCucui
HA Av p  & rs> d H A'

<P

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

JX u J2&wd:k

k  â^ 4

-ucH - -

/ A-faloCHL y^cetHo
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..... HsUJ G A ^ U L

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau 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

Titular ... 
Soţ/soţie

... .. Proceduraîtituţia .. * . v. prin care ._. . Dataactanta: , . Tipul . . . . .  Durataa fost . K . . . încheiem . . . .. .. . . contractului . . . .  contractuluiîncredinţat contractului
contractul

Şi

Valoarea 
totală a 

contractului

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)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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: 
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 l 1) ale 
titularului...............
Societăţi comerciale/Persoană 
fizică autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi j ’
civile profesionale cu I i i
răspundere limitată care j ; j n J
desfăşoară profesia de '■> ' ; | V
avocat/Organizaţii | ! | I
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii2) i i i '

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 pct. 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 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.

Semnătura


