
Spitalul J u d e ţe a n  d e  U rg en te i 
„M avro m ati"  Botoşani

intrare-iesire
-------- ----- — ■ .f-  .

DECLARAŢIE DE INTERESE
5

Subsemnatul/Subsemnata, Oleniuc Violetta Tatiana , având funcţia
de Sef Serviciu Managementul Calităţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani ,

CNP , domiciliul Botoşani

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

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 NU NU NU

1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiitor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiitor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1. .NU NU NU

3. Calitatea de membra în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. „N U

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, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ©ti aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de

1



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, 
prenumeleriorumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
care a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
fotalăa

contractului

Titular................NU NU

Sol/solie............. '...NU NU

Rude de gradul I11 ale titularului
............. .NU

NU

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asodate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

NU

^ Prin rude de gradul I s t  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 
24.05.2019
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de

5

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta•>

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1......  £ l / c ( ---- —

2 . Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1......'  f i j t f — v-----

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

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
detinutein cadrul partidelor politice. functia detinuta si denumirea partidului p o l i t i c _______________
4.1.......  ' (

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultant;! si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Baieficiarul de contract nuniele, 
pquundG/dcnumiica si adresa

Institutia
caiiactanta:

Procedmapin 
care a lost

Tpjl
contractuhi

Data
inchcicdi

Durata
conliactului

Valoarca
totalaa
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deoumiiea si 
adresa

rncredintat
a r tu c tu l

contraduhri contradului

T itular....................

— *— ------- '— — . —

Sol/sotie....................

— — — - - — -

Rude de gradul 111 ale titulanilui

•— - ■-— •V----- — — —

Soddati ccm adde/Persoanafraca 
autorizata/ Asnriatii familiale/ Cabinete 
individual^ cabinete a9odatc, soddati 
dvilepiofesionale sau soddati civile 
ptofesionale cu raspundere limitata care 
desfasoaraprofesia de avocal/ Qrgmizatii 
neguvemamaitale/ Fundatii/ Asociati F1

—
•— — - —

____________ J

If Prin rude d eg ra d u lIse intelegeparinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indifferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

ctO 6>G.
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