
DECLARAŢIE DE AVERE

irităSpi u.  : v1 u s ' at r
„M a v ro m a t i B o to şa n i

INTRARE-IEŞIRE

Subsemnatul/Subsemnata, IUTIS VANDA , având funcţia
de Medic şef Ia A.T.I. ,

domiciliul Botoşani
-  t

cunosc â nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I . Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Ad i i sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul1'

3 1993 500 m2 cumpărat Jutis Vanda

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) l a  "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

diresă sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul2'

apartament 1984 80 m2 cumpărat Jutis Vanda

'

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, co pilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
------------------------------------------- —""------- r—

Modul de dobâi re

Automobil Audi 1 2003 cumpărat

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii dle artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Rc:mâniei 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoare i
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusi v cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

In t iniţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

—

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Ein Kîtt|t titlu/societatea în care persoana este 
acţ o nar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totali la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pe 
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

2008 2022 8000€

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul :i al
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi ai 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivii art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

( ine a realizat venitul
ÎM ÎI

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.  Venituri din salarii
1.1. Ti tular Jutis Vanda Spitalul Judeţean medic 84320 lei '

1.2.'Soţ Iutis Tanasis Spitalul Judeţean medic 4166 lei

1.3. Copii ----- -----------------

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular --------------------

2.2. Soţ'soţie ---------------------

3.  Ven ¡uri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular --------------------

3.2. Soţ/soţie----------------------
>

4. Vemturi din investiţii
4.1. Titular ------------------------

4.2. Soţ/soţie-----------------------

5. Ven ituri din pensii
5.1. Titular Jutis Vanda 13750 lei

6 /v <K oî' ?
5.2. Soţ Iutis Tanasis 12916 lei

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular---------------------

6.2. Soţ/soţie--------------------
'
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul : nual 
înc:i‘i t

7. Venituri din premii şi din jocwri de noroc
7 . 1. Titular----------------

7 .2 . Soţ/soţie..........................

7 .3 . Copii------------------

8. Venituri din alte surse
8. 1. Titular------------------

8.2 . Soţ/soţie------------------

8 .3 . Copii---------------------

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

Data completării 
24.06.2019

Semnătura



Subsemnatul/Subsemnata, 
de Medic şef

DECLARAŢIE DE AVERE

IllTIS VANDA
la A.T.l.

Spitalul Judeţean de IJrgentâ
„(Vlavt ornaţi" 8otosani

I N .m A R E ~ iE S ip E
HR.tfQ/.CkJ...Zl &K2 uNA ..CLAN

, având funcţia

, domiciliul Botoşani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1’ deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

r
Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire Titularul'1

î ............................
1

!

o3 1993 500 m2 cumpărat Jutis Vanda
i

| . .  ____________________

ii
}
j

|
i

i

L _____________i_______________ !

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul! 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
.

Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul21

apartament 1984 80 m2 cumpărat Jutis Vanda

______________________________ .

1



Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

Ii. Bunuri mobile
î. Autovehicuie/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Automobil Audi 1 2003 cumpărat

i11i

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de aria şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară A n u l d o b â n d ir i i Valoarea estimată

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

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

*■v • —..

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la
-- -—---------------- ----- " ..........1

Valoare i
2008 2022

1 ' ' ţ 
80006

' 1 !
\

1

. ... _ __ ... i
\
i

i i
____________________________________ 1____  ________; .

■
i

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
___________________________

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. T itu lar |
1_|

J
---------------------------- !

j

1.2. S o ţ / s o ţ i e

1.3. C o p i i

*Se exceptează de Ia declarare cadourile şi trata(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serv iciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Jutis Vanda Spitalul Judeţean medic 266076 lei

1.2. Soţ Iutis Tanasis Spitalul Judeţean medic 10000 lei

i
1.3. Copii -----------------------

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular -------------------- 11

2.2. Soţ/soţie ---------- -----------

1
2 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular —------ ----------

. __
3.2. Soţ/soţie..........................—

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular ------------------------ r

j

4.2. Soţ/soţie-------- ---------------
j

5. Venituri din pensii
5.1. Titular Jutis Vanda 33000 lei

5.2. Soţ Iutis Tanasis 31000 lei

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular........... -........... —

6.2. Soţ/soţie—........................

___________________________



1

Cine a realizat venituli
Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat|

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
J7.1. Titular--------- -----—

; 7.2. Soţ/soţie........ —..............

7.3. Copii--------- -------—

8. Venituri din cdte surse . .. ...... .... ... ___ ______ _ __  __  . ______ i
8.1. Titular— ----- --------- !

1
ii!!

8.2. Soţ/soţie........ ............—
“........î

i

8.3. Copii-...........................
. —

i
ii-j

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

Data completării 
23.05.2018

6



 1 

DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, Iutis Vanda , având funcţia  

de Medic șef la _A.T.I. , 

CNP   , domiciliul Botoșani 

 , 

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

că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

..................................... 

    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

 

I. Bunuri imobile  

 

1. Terenuri 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul1) 

Com. Ceahlău 3 1993 500 m2  cumpărat Jutis Vanda 

       

       

       

     

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

 

2. Clădiri 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2) 

Botoșani apartament 1984 80 m2  cumpărat Jutis Vanda 
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    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Automobil Audi 1 2003 cumpărat 

     

     

     

     

     

 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

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

   

   

   

   

 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni 

 

Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

înstrăinării 

Persoana către care s-a 

înstrăinat 

Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

----------------------     
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IV. Active financiare 

 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

 

Instituţia care administrează 

 şi adresa acesteia 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

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

     

     

     

     

     

     

 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente;   (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/  

cota de participare 
Valoarea totală la zi 

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

    

    

    

    

    

 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

BCR 2008 2022 8000€ 

    

    

    

    

 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1.1. Titular ---------------   

    

1.2. Soţ/soţie --------------------   

    

1.3. Copii ----------------------   

    

 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular Jutis Vanda Spitalul Județean medic 84678 lei 

    

1.2. Soţ Iutis Tanasis Spitalul Județean medic 10000 lei 

    

1.3. Copii  -----------------------    

    

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular  --------------------    

    

2.2. Soţ/soţie  ----------------------    

    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular  --------------------    

    

3.2. Soţ/soţie -----------------------    

    

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular  ------------------------    

    

4.2. Soţ/soţie ------------------------

-- 
   

    

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular Jutis Vanda   33000 lei 

    

5.2. Soţ Iutis Tanasis   31000 lei 

    

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular ---------------------    

    

6.2. Soţ/soţie---------------------    
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular-----------------    

    

7.2. Soţ/soţie--------------------    

    

7.3. Copii-------------------    

    

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular-------------------    

    

8.2. Soţ/soţie-------------------    

    

8.3. Copii----------------------    

    

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

09.06.2017  

………………………… ………………………… 

 



DECLARAŢIE DE INTERESE

"fViavromatr Botfe'Sani I

INTRARE--! ESI RE “
'MUL á M l  i

Subsemna tul/Subsemnata, 
de Medic şef A.T.I.

CNP

IUTIS VÂND A , având funcţia
la Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani ,

, domiciliul

9

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

I. As i iat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interi s economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii 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......NU

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiil nir autonome, ale companiilor/soeietăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
ecom unic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguver n a m e n t a le : ___________________

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......NU

3. Caii l a tea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1... "SIN. SMS

4. C; lir iţea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţin i !e î n cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politie____________
4.1...... NU

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în de liilare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, ti cal şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţioi iui r majoritar/minoritar: _______________ ____________ __________ ____________________ _________
5.1 Beieliriarul de contract numele, Instituţia Procedura pin lipul Data Durata Valoarea
ptenur eledenumiteaşi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului antractului

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

Soţ/soţie................

Rude degradul 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 
desfaşoam profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/ Asociaţi?

!) 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 
24.06.2019

Semnătura



Subsemnatul/Subsemnata, 
de Medic şef A.T.I.

Spita lu l Judeţean de Urgentâ
f t  /i a v / r  A  • o  o  1*t /r

DECLARAŢIE DE INTERESE j
MR.

IUTIS VANDA , având funcţia
Ia Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani ,

, domiciliul
5

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1......NU

-

-  - . . . . . . . . .

2. C alitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, alt 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvema menta le:____________________

Unitatea
denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 .NU

. . _______________ -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
! 3 1 ^ SIN. SMS

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau nerciribuka, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic____________________
4.1.......NU

—~ ■ ------------------------- ------ --------- ------------------- ■--------------------------- ------------------------------------- --------------------------- {
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
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde stătu? este 1
acţionar majoritar/minoritar: __________________________________
5.1 Beneficiarul de contract: numele. Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumireaşi adresa contractantă: care a fost contractului , înclieierii 1 contractului | totală a

1



1- - - - - - - - - - - - - - - -

denumircaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului
*}

contactului :
,

’ Titular............... i

i

l

! Sovsoţie............... !

i

'

i lude de gradul 111 ale titularului

l

i

i

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată7 Asociaţii familiale7Cabinete 
:  ’  di viduale. cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu lăspunderc limitată cârc 
desfăşoară profesia de avocat7 Giganizaţi i 
neguveniamentale7 Furdaţii/ /Asociaţii"1

j

' 1 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. 

-■'• .ii soţia şi rudele de gradul 1 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 
v ; din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 
23 .05.2018
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, Iutis Vanda , având funcţia  

de Medic șef A.T.I. la Spitalul Județean Mavromati 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…...NU    

    

    

    

    

    

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……NU   

   

   

   

   

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

3.1…...SIN. SMS 

 

 

 

 

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……NU 

 

 

 

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, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 
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denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului 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 

09.06.2017  

..................................... ……………………………….  

 



Spitalul Jude tean  de UrgentS 
,,M avrom aci" 3otosan i

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUkIDl
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul sanatatii -  republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, J 1/ T ( X , avand functia

de medic sef/asistent sef (concurs/interimar) at sectiei/serviciului/biroului

aaaPAXP T(____________ la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani,

domiciliat in loc. fco b ccw f_________________

jud. fzA (maul_____________ ,

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

- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatatii -  cu modificarile si completarile ulterioare, 

ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu 

urmatoarele persoane angajate ale sectiei /  serviciului:
1. Numele si prenumele__________  _______________  sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate____________________, functia de_____________-
_______________________ in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele____________ ~ ~ ........ ............................ , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate____________________ , functia de_______________
_______________________ in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele....................... ..—  _________________ , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate____________________ , functia de______________
_______________________ in cadrul sectiei/serviciului;

Declar ca :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte si 

complete;
- nu am furnizat informatii false si imi asum responsabilitatea datelor continute in 

prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate 

continutul declaratiei.
j f

Data. .C # : Q.

Medic sef sectie /  laborator /  serviciul 
Semnatura si parafa



Spita lu l Judeţean de Urgenta „M avrom ati „  Botoşani
Nr. .din......../........ /  2017

DECLARA TIE PE PROPRIA RĂSPUNDE ?£
NR,

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

S p i t a l u l  J u d e ţ e a n  d e  U r g e n t ă
, ,M a v ro m a l i"  B o to ş a n i

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, / (l H  ^
(concurs/delegatie) al sectiei/serviciului __

Urgenta „Mavromati" Botoşani, CNP

¡ud. g

M ifrv L n-
rnr( având funcţia de medic sef 

la Spitalul Judeţean de 

domiciliat în loc.

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

răspundere:

- in conformitate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii -  cu modific\rile si completările ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau 

rudenie/afin până la gradul JV inclusiv, cu următoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:
1. Numele si prenumele I 0  ţ~ (. ^  ( /d  U* cJ soţ/soţtesau gradul de

rudenie /afinitate , funcţia de ' C—

secjiei/serviciului;

în cadrul

r
functia de

soţ/soţie sau gradul de 

în cadrul

funcţia de

soţ/soţie sau gradul de 

în cadrul

2. Numele si prenumele ' -

rudenie /afinitate __________

sectiei/serviciului;

3. Numele si prenumele

rudenie /a fin ita te __________________________  _______________________

sectiei/serviciului;

Declar că :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta 

declaraţie.
i

Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul 
declaraţiei.

MEDIC SEF 
Semnătură si parafa


