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Subsemnatul/Subsemnata,
de
AU 0 cU C dU 6

,

r
la

i u c t id

, iivand functia

d O ' ^ ■ -)/> / /jO /) Q ls bAr

, domiciliul
cunoscand prevederile art. 326 din C’odul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1) detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona
_________^

Categoria*

Anul
dobandirii

Suprafata

Cotaparte

^ >dul de
dobandire

Titularul^

_______

* 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 si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafata
dobandirii
ffh k

( M

/

1

Cotaparte
fa o f

Modul de
dobandire

Titularul2>

C iU /l 040u ( <Md &

(M l

* 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 si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucafi

Anul de fabrica|ie

1 ,

Modul de dobandire
(U jU /tQ /O ?

to /?
£•

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depaseste 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.
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
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IV. Active financiare
1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institute financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

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 si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneftciar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

x

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadent la

Valoare

,'X

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institute publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitul ui:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
>

5

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 11-lea.
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VII.
Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheia
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele. adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
O 4 $ j0 fr 3

eu eW A -

C to u i - ' V J U t D
s /y~Y y f o ,

1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular
/
3.2. Sot/sotie
5

•>

4. Venituri din investitii
f

4.1. Titular

^
/

4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
»

»

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

9
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Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prem ii si din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
1

8.1. Titular

mam

8.2. Sot/sotie
J

50 ooo oq/'

fc/ J d i J j
v/
/

5

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
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ECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
______________
de
a u e f h {C _________
la

__________ , ________

ii

jit A t *

, avand functia
/ i i f O lA n C jod
,

domiciliul
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, comp anii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, func atii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
partilor sociale
sociale sau
- denumirea si adresa de actiuni
si/sau a actiunilor
1.1......
.......
5

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societStilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2.1.......
5

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3-1...... M C m A kf
, ■
h i rit C t f \ /
J
lv
C

4, Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinutS si denumirea partidului politic
4.1.......
^

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
5.1 Benefidaiul de contact numele,
pjmimd^denumiica si adresa

hstitutia
ccnliactanla;

Proceduraprin
care a lost

1

Tprl
caitractului

Data
incheiaii

Durata
ccmtractului

Valoarea
totalaa

denumirea si
?

m oedintat
i

adresa

contradul

ccndacdM

contiactului

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

04 y l o

ffo

e c ^ A /i^

Sol/sotie...................
/
Rude de gradul I 11ale titulamlui
..................

z

'

Sodetati cometciale/ Pasoana fizica
autraizata/ Asociatii fam iliald Cabinete
individuale,cabineteasciciate, sodetad
dvile profesionale sau societad civile
profedaialecuraspundeieliiTiitatacaie
desSsoaraprofesia de avocal/ Qtganizatii
neguvemam entald Fundatii'' A sodadi2)

I} Prin rude de gradulI se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara 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, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Att. U'L.-iMuJJiU ; Cod Fiscal 4557951; Telefon
Spitalul Judeteâfţi.clfi.LiC&â/ijti, 261R Operator date cu camcti
tonal uf. 3tS2ti£ J u d e ţ e a n d e U r g e n tă
„M
11avrom ati” aBotoşani
~ “
|
„M a v r o m a ti" B o to ş a n i
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I

INTRARE-IESIRE
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D E C L A R A Ţ IE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la incompatibilităţi
L.95 1 2006 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art. 185 alin.(15)

Subsşflţinstul/a:

v*

■ii.-s-

...... dom iciliată înJoc
judeţul

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judejean de Urgenta „Mavromati" Botoşani Str.Marchian nr. 11.
Numărut de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)............................
numărul de telefon (mobil)

numărul de fa x .........................

adresa de e-mall
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),
c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;
spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 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.

Data

-Mavrom'm,

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
1i x l d j 'C
h I U )M

_____ C-/fv2 /7/b f.
la

A

f-~ C ^ j y ^ ' ,_______ ,________
h l i ú L ,d i'k c t*
ÂJOiA

,P C Í , r

7 ? ,5 Jf

, având funcţia
_________ ,

, domiciliul
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asocint sau acţionar la societăţi comerciale, comp acii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asocia di, fiinc aţii sail alte orga-n/atii neguverna mentale:
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, idministrare şi control ale societăţi lor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiiior/societăţilor naţion ale, ale instituţiilor de credit, ule gi up irilor de interes
economic, a!e asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii nei verna ie it; le*
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1.......
/

3. Calitatea de membru In cadrul asociaţiilor irofesionale si/sau si .Bicale
3.1......

y

4. Calitatea de membru în organele de coudncere, adirJ îstrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor noliice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politii!
4.1.......
/

5. Contracte, inel isiv cele de asistenţă j iridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia 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.
Proceduraprin
Tipul
Data
Instituţia
Durata
Valoarea
cansa fost
contractantă:
prerannde/denumirea si adresa
contractului
încheierii
contractului
totalăa

1

denumireasi
?
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gradul I11aletitularului

Societăţi ccanaciale/Pasoană lirică
autorizată/Asociaţii
familiale^Cabinete
»
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionalecu râspundae limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat/ Oganizajii
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţi?

s
/

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
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
.............
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchianNr.]1; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; Jăx .0231 517780
.-U!U^ Operator dale cu caracter personal nr. 3526S

Spitalul Judeţean de Urgentă
„Mevrornatl" Botoşani

Spitalul Ju deţean ele U rg eii
„M a v ro m a ti" Botoşani

OSLiif

INTRARE IEŞIRE
NR

D E C L A R A Ţ IE
a şefilor de Becţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L9 5 /2 0 0 6 A rt. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

n

a

.............. L Q l.rfZ .................,domiciliat/a în loc

Subsemnatul I a:

I

judeţul.
Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromatî,, Botoşani sectle/laborator/
servlciu/birou/compartiment,

...A...J.......... .........../ str. . Marchian nr.

........ ; .......

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă).......................................
numărul

de

telefon

(mobil)

numărul

de

fax

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

adresa de e-mail
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nfeiuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.
Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 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.

Data

.....¿.-...../2019

Semnătura

i Spitalul Judeţean de Urger
]
„M a v ro m a ti" Botoşani

!
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•-

;
!

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Legea nr. 9 5 din 14 aprilie 2006
privind refârma In domeniul sSnătă$ - republicata cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, _
de

medic

___________ , având funcţia
ş e f'

sef/aşistefiţ^

l?d\o lüJUtdo tt{

(conours/interimar)

al

sectiei/serviciului/birouiui

la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,
domiciliat în loc.

jud.

fjo td c n M L

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
-

in conformitate cu prevederile art. 185 alin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata 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 f serviciului:
1. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de_
în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate
_____________ , funcţia de
__ în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele __________^ ____________
sau gradul de rudenie /afinitate ____________________, funcţia c/e_
în cadrul sectiei/serviciului;

soţ/soţie

, soţ/soţie

, soţ/soţie

D ed are a - 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.
Data... I Î ..:.. . .[. .. . 1$ °

i

