DECLARAŢIE
DE AVERE
*

Subsemnatul/Subsemnata,
de
7 ^ y h £ /~ /
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domiciliul
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, având funcţia
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia^ deţin următoarele:
*1) Prin fam ilie 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.

Adresa sau zona

-r- -K--------4— |
Categoria*

Anul
dobândirii

/9 9 y

■
Suprafaţă

' /T /a Otr /

Cota-

Ír/Ü n.

Modul de
dobândire

Titularul

y/7Z^

^/Yosrm& ¿4^ /k /S'Ah \

ó

* 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 m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
^ÿgfÿ^atura...

de b u r ţii ^Ân^rd^făl^rtpaţîe ’
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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
NOTĂ:
Se vor m enţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la m omentul declarării.

Anul dobândirii

\------------------^r —
j«;------------- •---- i----- :----

Valoarea estimată

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
: 'ĂNatură bunului
.
mstrainat

îristrăifaării'

Persoana către care s-a
înstrăinat
/

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

lipul*

—
—^
Valuta

Deschis în anul

Şold/valoare lă zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sat
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme a
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturo
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatca în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficîar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

r—T~?— -■ ■’---■
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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i

3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro

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 acum ulate în străinătate.
.

Creditor

.
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..

■■

Contractat în anul

Scadent Ia

13

Valoare
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■■

i
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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 decâl
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
:íf^ ^ ^ ÍilréaU zaiS É S l i t
' ■’tJIţfcţb *£& W!;

Serviciul prestat/Obiectul
i-,r
:•"i : ;»•*;r
■■ :
generator de venit

Spfsa venitului:
numele, adresa

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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nituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

’ declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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Sursa venitului:
Nume, adresa
Veiviuri din premii şi din jocuri de noroc
a realizat venitul

7.

Serviciul prcstat/obiectu!
generator de venit

Venitul anual
*
încasat

7 . 1 . Ts t î f î - î r

.2.
1
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■
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'cnta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
i incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura
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^P/TPhL
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domiciliul
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, coinpanii/sucietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Calitatea deţinută
i4

1.1......

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

^ ---

\
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control ale societăţilor comerciale,
...
.
.
.
. . . "
..
, .
regiilor autonome, ale compannlor/societaţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere
iii
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Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membrii în cadrlil asociaţiilor profesionale şi/sâu sindical
tea le
3-1......

Ç d 7 'U £ c : /o t c // ‘T f a l/y 4 - e / 6 7 ~ ? zo ¿ ? _

4.1.

5/Contractc, inclusiv cele de asistenţa juridică, consultantă .juridică^'consultanţă şi civile,’ ojbţiriute ori aflai
în derulare în timpul exercitării'funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate’de la bugetul d
stât, local si din fonduri'externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat samunde statul esi
O C h n n sirm fl î n r i l a r / m î n n r i t f l r : ' ? - 4’ j î x-*sssz*,~^ " ¿ - . . i #'■ W:

5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumeletàenumiiea şi adresa

Instituţia
contractantă:

i -e! ***8?.?,

Proceduraprin
caroa fost
1

Tipul
contractului

: U

Data
încheierii

: - î ‘¡¿C T . ■

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumirea şi
adresa

încredinţat
antractul

contractului

contracturi:

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

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

Rude de giadul 1'1aletitularului

Societăţi comerciale/Pasoană fizică
autorizată1Asociaţii familiale' Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţi civile
profesionalecu răspundere limitată care
desfăşoarăprofesia de avocat/ Qr^nizadi
neguvemamentale/ fundaţii/ Asociaţii2'1

y

/X

5
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_____ ___ _

j) 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 obţih contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si iudele 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
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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.
'

Adresa sau zona

—
Categoria*
!

-t "

Anul
dobândirii

Cota*
parte

Suprafaţa

Modul de
dobândire

Titularul1*

C ,
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* 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),
ir în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1

Y
v
v
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
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Nr. de bucăţi

,gg|!

Anul dc fabricaţie

Modul de dobândire

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
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
/ T N a t i j r a b u n u lu i “V
i în s t r ă in a t
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1
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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 ia zi

*

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sai
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ci
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturo
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/beneficîar 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

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.
*•ţAîV■
*&
*&
*•'

Contractat în anul

Scadent la

. »'i ’-pr.t»•

Valoare

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, di
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 decâl
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectu!
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
/
1.3. Copii
1_________________________
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

V

r

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
, ivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

5

Sursa venitului:
Nume, adresa
din p n nüi şi din jocuri de noroc

.1

Vi

realizat venitul

Serviciul preştat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Ti'ular
7.2. Soţ/soţie

■77 Ve. iun din alte surse
jr. l / i itular
I
‘ -ţie

nIii declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca Tmpreuna cu familia^ detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona
•
^

Anul
dobandirii

Categoria*

^AjQ/Qol

Suprafafa

£ A Y & /9 A f

-

Cotaparte

7

Modul de
dobandire

Titularul^

___

!

/fe /S S 'i <so/Z

0 AxOTOfA?^ ~

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona
—. . . -

Categoria*
i

Anul
Supra fata
dobandirii

A c > fi/ / 7

Cotaparte

> /JL.
/

1

Modul de
dobandire

Titularul2)

/ro ir^'r

AYr*AYAA?ALcrt~i'

i

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucafi

—
—--- r—r~r—----1 v—
Anul de fabricate

m
-r '—■
——35—-—■———
Modul de dobandire
.
*---J

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta §i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
-- ' - • ---

.. -- : - v*-- - - -•..........
Descriere sumara

~l---- Anul dobandirii

- ------ TT*-- ■- _----Valoarea estimate
..................
...... .
... ‘ ... .

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

2

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
§i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

y

>

X

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro p

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
■

■

1 — ----- ------- ------------ —•
Creditor
r

-

111

■

1

------ --------- St----- r - ’ — ---------- ---------- -----

Contractat in anul

Scadent la

Valoare

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizafii, societati comerciale, regii autonome, companii/societafi nationale sau
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depa§e$te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i al 11-lea

4

VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Cine a realizat venltul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviclul prestat/Obiectul
generator de venlt

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
-/■ A zZ s'/)cy

1.1. Titular
/ ) 6 & 6 0 /^ 0 A ? £

6ooO

1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie

s

/

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
s'
4. Venituri din investitii
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

/h£& <£P ^C‘/nC

i r¥ t/ c /0

5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

5

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/oblectul
generator de venlt

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. Sot/so|ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data-completarii

Semnatura

DECLARAŢIE DE AVERE

AGRIGOROAIE MARIA
Subsemnatul/Subsemnata,
_____________________________________________
, având funcţia
FARMACIA
SPITAL
JUDETEAN
DE
FARMACIST SEF INTERIMAR
URG.”MAVROMATI”_BOTOSANI______________
de ________________________________ la ______________________________
,
_ BOTOSANI
CNP
___________________ , domiciliul ________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ,
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.
Adresa sau zona

Categoria*
AGRICOL

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

2 MAI 1995

1.65 HA

1

MOSTENIT

Titularul1)
Agrigoroaie
Maria

* 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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*
Casa locuit

Anul
Suprafaţa
dobândirii
1982

150mp

1

Cotaparte

Modul de
dobândire

1/2

cumparare

Titularul2)
Agrigoroaie
Tudor

Agrigoroaie
Maria
Casa
paianta
150ani
vechime

2 mai 1995

63mp

1

mostenit

Agrigoroaie
Maria

* 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

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
NOTĂ:
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

2

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

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
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

*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*

3

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.
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………Nu sunt
……………………………………………………………..
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

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

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

4

Venitul anual
încasat

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

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.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Farmacist
Farmacist

42494 Ron
4800 Ron

Profesor

16000 Ron

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Agrigoroaie Maria

Farmacie Spital Jud.Botosani
Larix Farm Botosani

1.2. Soţ/soţie
Agrigoroaie Tudor

Colegiul Gh.Asachi
Botosani

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
5

Agrigoroaie Tudor
5.2. Soţ/soţie

Pensie

Pensionar

5200 Ron

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

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
Farm.
Agrigoroaie Maria
…………………………

2 iunie 2017
…………………………
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, având funcţia
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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.
Categoria*

Adresa sau zona

Anul
dobândirii

Suprafaţa

r--- t—-----■■«■■■•■
Titularii!1*

CotaModul de
dobândire
P W pL-

-

* 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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
m. i,

. .im

..

m,

i i; i

Adresa sau zona

■■

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii
/g > v

L 0 C M t'-r

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul2)

JégASp& ati
P JL ■
o /r tP /h m //? /L&Z-j&O&Ci /
/¿ Z
V

1

I

* 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
. î.......

Modul de dobândire

-

2.
Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ş
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 României
la momentul declarării.

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

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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*

Valută

Deschis în anul

Sold/valoâre Ia 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.
.y,...,.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi
* '■
"l

*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.

3

3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro

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

Ş

p

r

Scadent Ia '

J!;

,J
------- -Valoare

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*

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

4

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
1.

Sursa venitului:
numele, adresa

•

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1.1. Titular

0 0 ApA

5 * 4 ^ Â & '/f - T '

■1

1

1.2. Soţ/soţie

3 6 c c

f)

P û ïfê S O A .

S A L * r f o /r r

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
9 5
3.

•v " “

Venituri din salarii

y ^

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

/K

3.1. Titular
y
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

______y ^ X___
7

4.2. Soţ/soţie

___________
z
5. Venituri din pensii
/

s

/

/

5.1. Titular
/
5.2. Sot/sotie

/

/
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

5

/Z c a <

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
Niime, adresa
7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

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
J .tf.jc M

.Î Î ? .........
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DECLARAŢIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie,de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

h
Subsemnatul/Subsemnata
la
.......
următoarele active şi datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

|

p

având funcţia de .
declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin

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

Categoria*)

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobândire

Titularul

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

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

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

II. Bunuri mobile

______

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalup^Martifuri şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii.

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 ori- universal sau altele
asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la
momentul declarării.

III. Bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 1.000 de euro fiecare şi bunuri imobile înstrăinate

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
dacă valoarea însumată a 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/Valoarea 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.

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara investiţiile şi participările în străinătate.
Emitentul titlului/Societatea în care persoana este totală la zi acţionar sau
asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*)

Număr de titluri/ cota de
participare

Valoarea

*) 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.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), 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

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unei
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii
publice româneşti ori străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau altele
asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 1.000 de euro.*)

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele şi 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 II.

VII. Venituri ale declarantului şi ale m embrilor 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.

în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

n
Data completării

f
Semnătura .

'

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul .£

Q.(ff.Q££.Q/£l...£

£

• CNP

.

.

având funcţia

domiciliul

...................................................... ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
împreună cu familia1) deţin următoarele:
I.Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Anul
dobândirii

Categoria*

i

Suprafaţa

Modul de
dobândire

Cota-parte

Titularul25

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. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

dobândire

'

Titularul25

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
')Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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

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
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară
I

!

~ ................

Anul dobândirii
)

i

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

Page 1 of 3

Valoarea estimată
’

~i

i

*

"

~~ -

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

Data înstrăinării
j

|

Persoana către care sa înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

...._. .. ____ __ j_........................... ' i
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.
w
Instituţia care administrează şi adresa acesteia

1............................I .....

Tipul

........

*

Valuta

i.................

!

Deschis în
.
anul

I ............

Sold/valoare la zi

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

' "1

.......... ] .......... ................... r
*-r
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.
Emitent titlu/societatea în care persoana
este acţionar sau asociat/beneficiar de
împrumut

Tipul’

Nr. 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.
3.Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 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

VLCadouri, 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
1.1.

Titular

1.2.

Soţ/soţie

1.3.

Copii

Sursa venitului numele,
.
r
'
adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Page 2 of 3

Venitul anual încasat

r Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
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 rea hzat venitul

Sursa venitului: numele,
,
'
adresa

Serviciul prestat/Obiectul
.
.
generator de venit

.. .
.«
.
Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

3.1. Titular
3.2.

Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
L ____ _

____ _ .. .........

4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1.

Titular

5.2.

Soţ/soţie

6.

Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
7.

Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
I

'

7.3. Copii
8.

Venituri din alte surse

8.1. Titular

j

8.2. Soţ/soţie
8.3.

* ie - U L .

Copii

L .’ .1"

.

' . Li. . ........,-LL.....i....... . ....,L .... : ..L L’LLL.’.....

L. j

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

Data completării

Semnătura
Page 3 of 3

SPKalul J u d e ţe a n de Ument«
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
pYM P YS SP F ;

A tfiY U G O & Û J n 6 - Y / Æ g / A
la
V /fc y 'Æ
domiciliul

_ , având functia
J ¿ /fi> /fM /& 7 /Y A ? 1

<^7 Û ^T o S 'A -? />

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale; comp apii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri d
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund aţii sau alte organizaţii neguvernanlierifăle:
"
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
sociale sau
Calitatea deţinută
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......

ţ
2. Calitatea de membru în organele de conducere, »cjmiuisţrarc şi control ale societăţilor comerciale, al
regiilor autonome, ale cdinpaniilor/socictăţilor nnţion alo, ale instituţiilor de credit; ale grupurilor de intere
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii negus ornamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
j
- denumirea şi adresa 2.1.......

S
3: C âiitâtea de m enibrii în cadrul âşdciaţiilorTprbfeşio
3 1 ......

fr e

O û /.ë z Y s /Z r /f

Æ A ésrA

Qs T / 7

----- 3---------'- . - — r-

4, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau aer
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
___
4.1,

5.1 Bcnefidani de contract numele,
pnaurmdddenumirea şi adresa

Instituţia
contractantă

Proceduraprin
caieafost
1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul
5

contractului

antractului

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

.

Soţ/soţie................

Rude de gradul 11'aletitularului

Societăţi comerciale'' Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii ikniMe/Cabinete
individuale, cabinete asociaţi; societăţi
tivileprofesionale sausocietăţi civile
profesionale cu răspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
neguvanamentale/ Fundaţii/ Asociaţii3

(

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 obţiii 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
i o d

i o t 9

Semnătura

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,

S e ^ / N J f j & r T 'A X .

de 7
CNP

^-C
1a

^ ~ / / /fYX/zfy-____________

, avand functia

- f ^ A / A r / 'A - KP/ '7?W - / 7 t Y g / ? S f A r f 7 \

domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau actionar la societafi comerciale, companii/societati Rationale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membra in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale;
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea $i adresa de actiuni
§i/sau a actiuni lor
1.1......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea $i adresa 2.1.......

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1......

/ r ^ / Y / 6 / l l p . sh e
n

e

W

COC e

LU /

Jo a ^/3

J 7 //n tL
1

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 asistenta juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele.
Insdtutia
Procedureprin
Tipul
Data
Dureta
Valoaiea
premmetedenmnirea §i adresa
contractanta;
caieafost
conlractului
iucheierii
conlractului
totalaa

1

denumirea §i
adresa

incredintai
contractul

conUactului

contractuhii

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

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

-—

Rude de gradul I1]aletitulamhi

Sodetati comerciale/ Persoana fizica
autorizati^Asodatti f e r tile
irdividuale,cabineteasociate, sodetati
civilepnofescnale sau sodetati dvile
profesionale cu raspundere limitatacare
desfa§oaraprofesia de avocat/ Qr^nizatii
negyvemamenlale/ Fundatii/ Asodatii2)

-------------------~~7*
/

!) Prin rude de gradul I se Tntelege 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 contracted
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul Tmpreuna 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 §i raspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Semnatura

4 </7zo/tf

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
_AGRIGOROAIE MARIA
Subsemnatul/Subsemnata,
_____________________________________________
, având funcţia
_FARMACIST
SEF
__FARMACIA
SPITAL
INTERIMAR____________________
JUD.”MAVROMATI”BOTOSANI
de ___________
la ____________________________________________
,
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:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
– denumirea şi adresa –
de acţiuni
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
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –
2.1……

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…...
Membru al Colegiului Farmacistilor din Romania
Membru Sindicat Sanitas
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
1

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 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)
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,
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.
1)
2)

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

Semnătura
FARMACIST
AGRIGOROAIE MARIA
……………………………….

2 iunie 2017
.....................................

2

■
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1

1

Subsemnatul/Subsemnata,

de ib m ty 3

â £ CÜ tS ^ L es/fö P

la

Ÿ /y/ 7 ^

JaA ■

, având
7

funcţia
5

cSAîJf

, domiciliul

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 si adresa

Nr. de părţi
sociale sau
"de acţiuni

Calitatea deţinută

Valoarea totală a
părţilor sociale
si/sau a acţiunilor

1.1

ie membru în organele de conducere, â<jj
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, alo grupurilor de interes
AnmiâmtfV î»Îp atn ck liiln r caii fimHaHilnr nri alo alini* Ansonimlil nomitfornatnAnfoIn«
------- ---------------a

Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitateajdetinută

■

-----------b — J

Valoarea beneficiilor

2.1

.. ... .

3.1......

... . .

. _______ ____________

:.

M C T tf

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi !
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea
4.1

retribuite sau neretiibuite,

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
5.1 BenefidanJ de contract numele,
prenumde/doiumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
care a fost
1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

denumirea şi
adresa

contractului

încredinţat
contractul

contractului

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

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

/
//

Rude de gradul Ilj aletitularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale^ cabinete asociate, societăţi
tivileprofesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
neg^emamenlale'Fundaţii/ Asodadi2*
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^ompletării
lo j& ...

2

is s a s s ^ bhd
Spitalul Judeţean de Urgenta.MavromutU*
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; f a x .If2&lr&17780

Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE'
(Model Ord.M.S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)
i

Numele

..................... , adresa de e-m ail........................
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
^Xj niciuna

(Denumirea societăţii....................................) (deţinere de (Natura participării financiare)
acţiuni)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
|X1 niciuna

(D numirea societăţii)

2..

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

!tele
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|Vj niciuna

(Denumirea societăţii)

1

(Natura activităţii)

4.1ndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.

5

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
niciuna

(Denumirea societăţii...........................................)
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
|£| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
iyj niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
|^f niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Numele, prenumele şi tipul de rudenie

Indicaţi mai jos toate ^.legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele^din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoarele medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|_j niciuna
2

i

(Denumirea societăţii........................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
niduna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)

2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
1^ niciuna

(Denumirea societăţii)

(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
|^!j niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
niciuna
¥

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.6.Altele
niciuna
¥

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

4.1ndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
Numele^i^enumele
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
3

reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|_| niciuna

(Denumirea societăţii
de acţiuni)

) (deţinere (Natura participării financiare)

2.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
Subsemnatul/Subsemnata

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate
mai sus.

Semnătura

4

j

^ ^ r o m s t r Qotoginï'“"

DECLARAŢIE DE INTERESSE ÛJ>]

buDsem natui/buDi
Subsemnatul/Subsemnata,

,,
CNP

la

avand
Spitalul

domiciliat

Judeţean
în

.M .O

j

de
Q

Urgenta
M

funcţia

„Mavromati"

de

Botoşani,

A

......................................... , 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:
Calitatea deţinută

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

................... !

....

r

.............. ....... . '

....... ................ :.........__... j ....

___

i

_.............

..........f.......... “ ....... ............. I

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

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

__ |

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

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

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 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 sayjdndiTstatul este acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele
prenumele/denumirea şi adresa..

Procedura
- ''Instituţia
prin care
Ţ. .
Data
Valoarea
contractantă:
Durata
a fost
__ 'pL! ,
încheierii
totală a
denumirea şi «
.. . . contractului
contractului
încredinţat
contractului
contractului
adresa
contractul

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)

*) - 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:
Instituţia
5.1. Beneficiarul de contract:
contractantă:
numele, prenumele/ denumirea
denumirea şi
şi adresa
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
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat/Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii2)

x) 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.

Data completării
Semnătura

DECLARAŢIE
/
a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director,
sau de serviciu, referitoare la incompati
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

o c .â .<
Q 7{?S ../f7'^7
Domiciliat în loc

Subsemnatul/a:

jude]ul

/yf? o J4 7 j-7 ’

Adresa profesională: Spitalul Jude]ean de Urgenta„Mavromati Botoşani, strada
Marchian nr. 11 ,
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai joo:
1.Nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/si indemnizată, inclusiv în cadrul
vreunei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.
2. Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată.
3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităti
»

>

spitaliceşti.
4.Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la
infracţiunea de fals în declaraţii.
1
f

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data

Y.../2016

./.

Semnătura

J

DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de
secţie, de laborator sau de serviciu, referij&are la incompatibilităţi

j SpitaAl!
Urgenta
..Mavromati" Borne>&;ntâ

I

.......

M / e a tţA ir

Botoşani

\Sk

Domiciliat/a în
Adresa profesională

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

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:

l.Nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizată, inclusiv în cadrul vreunei
autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.

2. Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată.

3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti.

4. Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Semnătura ............ .............

Data

Î S p ita iu l J u d e ţe a n de U rg e n tă
^ „M a v ro m a U B o to şa n i

A H ^ \B S p ^ L A k ^ T IE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
ZI ■..j . #

X

U

N

M

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările ulterioare

1

I

f

Subsemnatul/Subsemnata,
de

medic

sef/asistent

__ , având funcţia
sef

(conours/interimar)

al

sectiei/serviciului/biroului

__ la Spitalul Judeţean de Urgenta „M avrom ati” Botoşani,
domiciliat în loc.

iud.

/fy Q T O S fa h

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare,
mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu
următoarele persoane angajate ale secţiei / serviciului:
1. Numele si prenumele__________ "
_______________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate______________________ , funcţia de______________ __________________________ în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele_________ ~
________________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate______________________ , funcţia de_________________
__________________________ în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele___________~ *1
2
3 _______________________________, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate______________________ , funcţia de________________
__________________________ în cadrul sectiei/serviciului;
Declar c ă :
- 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.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.
D ata

Medic se f secţie / laborator / serviciul
Semnătură si parafa

