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eunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaralii, declar pe proprie raspundere 
ea impreuna cu familia1* defin urmatoarele:

*1) Prin familie se injelege so|ul/so|ia §i copiii aflafi in intre{inerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte |ari.

Anul Cota- Modul de ..
Adresa sau zona Categoria* dobandirii Suprafafa parte dob&ndire Titularul^
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* 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 menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/solia, copilul), 

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte |ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

irarte
Modul de 
dobandire Titularul21
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan^a; (4) spa^ii comerciale/de 
producfie.

*2) La "Titular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopl/sopa, 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

2. Bunuri sub forma de metale pre{ioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecjii 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

N O T A :
Se vor menjiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

l / t d i r i c r v  M l III « I  a

III. Bunuri mobile, a caror valoare dcpa$e$te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana catre care s-a Forma Valoareainstrain at instrainarii instrainat instrainarii
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IV . A ctive  fin a n cia re

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

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institupi financiare din strainatate.

Institufia care administreaza Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi
si jadresa acesteia________________7 ----------------------------------------------------
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*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 piafa insumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investifiile §i participarile in strainatate.

E mi tent 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 definute (titluri de stat, certificate, obligafuni); (2) 
acfiuni sau parfi sociale in societaf comer dale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipotcci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistcm 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.

Creditor Contractat in anul Scadentla Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fa {a de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi rationale sau 
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depa§e$te 500 de euro*

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCine a realizat venitul numele, adresa generator de venit incasat

1.1. Titular

1.2. Sof/sope

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile trataiiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I $i al 11-lea
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obicctul Venitul anual
Nume, adresa generator de venit incasat

7. Venitiiri din premii §i dinjocuri de noroc
7.1. Titular f ^

- f l o m  \! «  L u a Y ^ jo M d f c  cU^ 22>q 2 Z R -
7.2. So{/so|ie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse ,
8.1. Titular (/fUllfer

4 w C u i .
8.2. So|/so|ie « < fru iS s  0 4  1 flSoo.o

\
£  c c / m u

8.3. Copii

Prezenta declarajie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menlionate.



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.

Sursa venitului: Serviciul prestat/ObiectuI Venitul anual
Cine a realizat venitul numele, adresa generator de venit

1. Venituri din salarii
l . l .  Titular

1.2. Sol/solie

1.3. Copii

2. Venituri din activitdti independente
2.1. Titular

2.2. Sof/sope

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. So|/sope

4. Venituri din investifii
4.1. Titular

4.2. So|/so|ie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sof/sope

6. Venituri din activitdti agricole
6.1. Titular

6.2. So^/sope

5
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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 familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 

rripbândire Titularul1-
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* Catdgoirile indicWfe sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

a ) I i 0 0 1 v i Y } $ w ~ v m p f a

Æ p
v  / 5  vOC i iul 'v î m  1 (CC

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

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

____

—

—

—
'—

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

Natura bunului 
îustrăinât

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

2



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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

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

1

O) VgatC 4 w ' h 3 - h  Q C & M  M  l & i1 l
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( 3 ) w i u ' AI « * 1 6 , 3 6  ] * > ! - & '

© ) w u t M i s ă #  h  o o  m x / % 1 2 - -

(

*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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

cota de participare Valoarea totală la zi

.-----

—

_r-. -

-----

*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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an:
3 . A lte  a c tiv e  p ro d u c ă to a r e  d e  v en itu r i n ete , c a re  în su m a te  d ep ă şesc  e ch iv a len tu l a 5 .0 0 0  d e  euro  pe

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

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

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

& Q I& 0 1 . 0 6 ^ 0 y  Q C C #

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/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular - _-

1.2. Sot/sotie* 9 ------

1.3. Copii ----- .

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de Venit

Venitul an liai 
încasat

1. Venituri din salarii <
1.1. Titular }  \J j (/U C&r S O I M  f e r Z3

O  --------------------

1.2. Sot/sotie — .

1.3. Copii — -

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular ii \ ÜJLC¿& -  \ ^ A  / d e  (A+VTXJlfÎr
A W \ \ lU . 'U â r . f c u A C

2.2. Sot/sotie•> 5 t a d û f f c  & U - 0 ¿ / |5 ~ o o 0  Î Ÿ
^ Î ¥ j T i î u l

3. Venituri din cedarea folosinţei bunuruor ^
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie5 5

4. Venituri din investiţiit
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie•> i

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie•) 5

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

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

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sotieî î

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie? »

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura



Spitalul Ju r- a-
c'vrontd ittean de Urgent&

cM oocosani

cuiVoscand prcvederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pc proprie raspundere 
ea impreuna cu familia1’ defin urmatoarele:

*1) Prin familie se infelege soful/sofia §i copiii aflafi in intrefinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* An ul
dobandirii Suprafafa

5 W 0  >l ~̂ ( m

15cm
4<qog\jX

Modul de 
do bandit Titularul0

ftoirtty i/i

w e f t w r  
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Calegoriiie indicate kunt: (l)'agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu d<? apa; (5) alte categorii de terenuri
exlravilane. daca se afla in circuitiil civil.

*2) La " 1'ilular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, nuniele proprietarului (titularuK soful/sofia. copilul). 
iar in cazul bunurilor in eoproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

NOT A:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria5

nr
Anul

dobandirii

A) 05
3P\ l

Suprafafa

S? u
Cota-
parte

ifila
4 t

Modul de 
dobandire Titular ul2)M il

m tm m
m_

_ f e M c |V v |
miMim
- L jy/rti
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacant; (4) spa|ii comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so^ul/sofia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprictate, 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

Nat ura Marca Nr. de bucati Anul de fabricafie Modul de dobandirc ̂ . r .

lA ■yUnvv(/v V VA/ U VLA_—

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colecpi de arta >d 
numismalica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoaie 
lnsumata depa:;e. t̂e 5.000 de euro

N 0  T A :
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se alia sau nu pe leritoriui Romanic! 

la moii'.entul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

----- .

—

—

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e$te 3.000 de euro fiecare, $i bunuri imobilc Tnstrainate in 
ultimele 12 luui

Nati a bunului 
instpainatf

Data
Tnstrainarii.

Persoana cat re care s-a 
lustra mat

Forma
rv qistrainarii Valoarea

2§ab24|4 Luca l/(ad
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IV. Active f inaneiare

1. Con tm i  .̂i clepozite bancare,  f'onduri tie invcstitii. lorme echivalente cle economisire si investire 
i n cl us i v cardurile  de credit, daca valoarea insiimata a tu tu ro r  acestora depascste 5.000 de euro

N O T A :
Sc vordeclara inclusiv cele aflate in band sau institupi linanciarc din slrainalale.

lnstitutia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Dcschis in an u 1 Sold/valoare la zi

C 3) w i a <oco vm a'

(3 ] v m oLvsct 59 3 mi/p Z > Xc
(3 / w u i' .to <So e / i M i . 2

111____ v m ( Q> d( 12
j ___L_______________________

—
.

::Cateponilc indicate sunt (l ) cant c urea/ sau echi\itlenic tinc/nsiv card);4 (2/ dcpoul bancor sau
echivalente: (3 )  fonditri de investi(ii sau echivalente. inclusiv fonduri p riva te  de pen sii sau ahe sisteme lh
al liinulare tse vnr declara  cele a jerente aniilui fisca l anteriort

2. IM.isamente. invest Î ii di recle si im prum ulu r i  acordate , daca valoarea de piata iiisiiiiiata a lu luror  
accstoi a depa>>e.slc 5.000.de euro

\  0 I A :
Sc \ or declara inclusiv invcstitiil-c A panicipariIc in strainatatc.

limitent titIu/societatea ?n care persoana este 
actionar  sau asociat/beneficiar  de imprumut

1 i p u I
Nuimir  de titluri/ 

cola de part icipat e
Valoarea lotaln la zi

—

V / / c  porii/e indicate sunt, t h  hart it de valaare definule tn ilu ri de sun. certificate, oh lii'a fin n ij: i2 /  
ae'inni sau jx ir f i  socia le  in soc ie ta lI com ercia le : (3 ) im priunuluri acordate in mime personal.



a n :
3. Alte active p r o d u c a t o a r e  tie ven i tur i  nete, ca re  ins inua te  t lepasesc echivalentul  a 5.000 tie euro  pe

NOTA:
Sc v or dec I am inclusiv cele aflate in strainalate.

\  . Datorii
Debite, ipoteei, garant i i  einise in beneficiuI unui terf, b u n m i  acliizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri ,  tinea valoarea insumata  a tu tn ror  aceslora tlepaseste 5.000 de euro

NOTA:
Sc vor declara inclusiv pasivele tinanciare acumulatc in strainaialc.

Creditor Contraetaf in anul Sea dent la Vnlon re
1

<29 000

d.o lx dole U ^0 vent'
*---- -

Cr~ 1

----

VI. Cadouri,  servicii san avantaje  primite gratuit  sau subvent ionate  fata de vnloarea de (data, <(in 
ji.trtea imor personae, organi /a t i i ,  societati comerciale. regii autonome,  eompnnii/societali  nationale san 
inslilutii pnhlice romancst i  sau straine,  inclusis burse, credilc, garant ii ,  decontar i  de clieltuicli. allele decat 
cele ale angajatorului ,  a ca ro r  valoarc indi\ itluala tlepaseste 500 tie euro*

Cine a realizat venitul Sursa veilitului: 
uumele, atl resa

Ser\ icinl prestat/Obiect  u 1 
genera tor  de venit

\  enituI annul
incasnt

1. 1. '1 itular ------

1
1.2. Sol s o t i c __

----- -—

L.TCopii ------ .

—
.

A S T  excepleazd de la dec la ra re  cado iirile  s i lraia(ii/e nzna/e prim ile  din parlea  rude/or de pradul  /  si a l I l-lea.

-I



VIL Veilitiiri ale cleclarantului $i ale membrilor sai de 1’amilie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit arl. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ullerioarc)

NOTA:
Sc vor declare inclusiv veniturile provenite din strainatate.



Cine a realizat vcnitul Sursa venitului: 
Nil me, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

. V enituri d in  p r e m ii .si d in  jo c u r i  de no ro c

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

7.2. S o l / s o p e ------
------

7.3. Copii ----
—

8. V enituri d in  a  lie  sarse

8.1. Titular ----- !

—
8.2. Soi/sope ------

------

8.3. Copii ---- ii
I

iVezeuta dcelarafie consti tute act public si r aspund potrivit  Icgii pcnalc pentru inexact itatca sau 
earacter:;! incomplet al datelor  menfionate.

Data eompletnr ii

0 S . e 6  r Mis

6
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DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnata, 

_FLOREA LUCIA-

STELA_______________________________________

______ , având funcţia  

de 

_medic anatomo-patolog sef 

_______________________________ la 

_Spitalul Judetean de Urgenta ‚Mavromati ‚ Botosani 

_____________________________________________ , 

CNP  ___________________ , domiciliul 

Botosani  

,________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________________ , 

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

că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

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

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

 

I. Bunuri imobile  

 

1. Terenuri 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul1) 

BT. 1 2007 5000m2 1/1 
 Imprumut 

bancar  

Florea Lucia-

Stela 

Bt.  3 2012 2500 m2 1/1 

Contract 

vinzare-

cumparare 

Florea Lucia-

Stela 

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

extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

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

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

 

2. Clădiri 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2) 

IS.  
     1 2005 65 m2 1/1 

Imprumut 

bancar  

Florea Lucia-

Stela 

BT. 
3      2012  58 m2 1/1 

Contract 

vinzare-

Florea Lucia-

Stela  
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cumparare  

       

       

    * 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 

 Autoturism  
Skoda „Fabia”, subtip 

„Confort „ 
1 2001 Cumparare second hand 

     

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

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

însumată depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

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

la momentul declarării. 

 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

Nu detin in proprietate    

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  

NU      

     

 

IV. Active financiare 

 

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

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

 

N O T Ă :   

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

 

Instituţia care administrează 

 şi adresa acesteia 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 
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Asigurari si Pensii  3 roni  2010 15.600 

Pensii  3 roni   2016 9.100 

 Banca  3   roni    2015 1.852,34 

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

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

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

 

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

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/  

cota de participare 
Valoarea totală la zi 

 Nu     

*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  

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 

Nu     

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

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

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

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

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1.1. Titular    

Nu     

1.2. Soţ/soţie    
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nu    

1.3. Copii    

nu    

 

*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. 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular      

Florea Lucia-Stela SJU”Mavromati” Bt Servicii medicale       153484 

1.2. Soţ/soţie    

 Nu     

1.3. Copii    

  Nu     

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular    

Florea Lucia -Stela  

Program National screening 

cancer col uterin / SJU 

„Mavromati” Bt  

 

 

Asociatia „ Dr. Micu Vasile „ 

,str. Albinet 12 , Punct lucru 

Bucium , Is. 

 

Servicii medicale  

 

Servicii medicale  

23.280 

 

90.000 

2.2. Soţ/soţie    

 NU     

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular    

 NU     

3.2. Soţ/soţie    

 NU     

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular    

Florea Lucia-Stela  Banca   Cistig rezultat din transfer 1.852, 34 
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titluri de participare 

detinute in portofoliu de 

persoana fizica 

4.2. Soţ/soţie    

 Nu     

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular    

 Nu     

5.2. Soţ/soţie    

 Nu     

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular    

 Nu     

6.2. Soţ/soţie    

  Nu     

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular    

  Nu     

7.2. Soţ/soţie    

  Nu     

7.3. Copii    

  Nu     

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular    

       Nu     

8.2. Soţ/soţie    

      Nu     

8.3. Copii    

      Nu     

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării 

09.06.2017 
Semnătura 

                    Florea V. Lucia 

………………………… ………………………… 

 



DECLARATIE DE AVERE
9

Subsemoattfl/Subsemnata, 
de S S S & W L -

d r ,  f f o  r m  V > . L u . . ( H k ~ s 4 e X a , ____  , avand functia
timed, i_____ ’ ,

domiciliul f t f .

cuno&and prevederile art. 292 din Codul 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
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

* 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), 
iiu in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

1



!*

* 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

m i gf
cujtkr §2 f\ JIOV/I

.---
— i' ■

—

— -

'

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

N O T A :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

HI. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

2



I -

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

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.

l u s t s  t u t i a  c a r e  a d m i n i s t r e a z a

T i p u l *
• • - • „ '  -  • ■ - . •• i v ;

V a l u t a D e s c h i s  i n  a n u l • ;  S o l d / v a l o & r e  l a  z i

&Mi(UiTta cftgslwwuk. JO Hr , | 2 -  T O t U . "

U A/ %iTfifn’ 4 Peti&C
f

o ) moriL JfilO 510o/l, 2>9~(VIU'
U  *

y  _ _

,—

—

*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

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

------ s

■—

—

— -

"—

*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 depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
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.

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 
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals! depaseste 500 de euro*

1.1. Titular ________ _

1.2. Sot/sotie —

1.3. Copii —

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

4



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal mcheiat 
(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.

. • :V 'V , A ' -s'**- J .a ̂  .» •• £
Ginc a realfaat venial ,

1. Venituri din sa larii 
1.1. Titular

Sursa venitulm: . 
i— numeie, adresa -/•

■SC ':er-S

S e r ^ d d ^ M t o k c t u I  
-----ganeralor de y ^ l t  ¥

:'i>v ’ ■

se fY tcft m d i M l  AP

------^

a
 

i
 

1
,1

 
^

1.2. Sot/sotie

Copii

I  ̂ Tr ;T:; ---- , I ,  B i  m  w m  m  ■ m ■■■' rr---:y, . ...■  'v

|4 \  Titular -_____,
p...............,—____ ____■■■■- r- • •- •- * • • ■ ■ ' S -■*-

|4.2. Sot/sotie

j5.1. Titular .—-—
---- *—-— ------------ -------  • ■ ■ ■ ___

5.2. Sot/sotie

’— —— ---------------- --------
:>*■ ' • : *\  ̂ • •*

1 - _______ -__-
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

_________ ______ -____—  '

5



Cine a realizat venitui Snrsa venitului: 
Nome, adresa

Seniciul prestat/obiectul 
generator de vemt

Venitui anual 1 
Tncasat

7. Venituridinpremiisidin jocuridenoroc
7.1. Titular _______ _

7.2. Sot/sotie --------- -

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completarii

O

6



Sp ita lu l Ju de tean  da  Urgent^ I 
„M a v ro m a t i"  B o to sa n i }

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavroi{iati\fr$rft^(fq£lrj p  ;

DECLARATIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie.de laborator sau de serviciu 

Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

___ ;emn^t^/Subseran^tar _________________
la .....QL'^declar pe propria raspundere ca Tmpreuna cu familia1
Subsem 7aVand functia de

urmatoarele active si datorii:
I. Bunuri imobile 
1. Terenuri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.

Adresa Categoria*) ^Anul dobandirii Suprafata Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobandire Titularul

£ w y  se w  m*- M  ^ s o  osv\l  
J j j j X l  3 ^ 0 ^  Y*) ^ g o m v t  -Floc^a

m $ m \ v d b c m r j{ Q

lua)

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

extravilane, daca sunt Tn circuitul civil.

2. Cladiri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.

Adresa Categoria*) Anul dobandirii Suprafata Cota-parte Valoarea de impozitare

oti)05 (o3 tft ^ AoflflHU Tfoli'fij l/>Uk
Modul de dobandire Titularul2)

cg.oî  &ô rad~v.-e, I/. luQ
*) Categoriile irMdicate sunt: (1) apartament; (2) casa delocuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

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

Natura Marca . Numar de bucati Anul de fabricatie Modul de dobandirej . , . J  f)
iS £ earn pdf cue seecra: \\

— ____v\ 1 Y rJ ^  /
-—

m L

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 ori universal sau altele 
asemenea, a caror valoare Tnsumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la

momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimate



III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile Tnstrainate

IV. Active financiare
I.Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
daca valoarea Tnsumata a acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn band sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza si adresa acesteia Tipul*) Valuta Deschis Tn anul Sold/Valoarea la zi

VOVML 55‘.ft5‘3 ,|2 -
U U hM m n im M  1 't s ? rvaC JZMJ0 5~,CO\ .bT

*) 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.

2. Plasamente, investitii directe si Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piata Tnsumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participarile Tn strainatate.

Emitentul titlului/Sodetatea Tn care persoana este totala la zi actionar sau 
asociat/beneficiar de Tmprumut Tipul*) Numar de titluri/ cota de 

participare Valoarea

*) Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti

sociale Tn societati comerciale; (3) Tmprumuturi acordate Tn nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn strainatate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in 
sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea Tnsumata a tuturor acestora depaseste 5.000 
de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate Tn strainatate.

Creditor Contractat Tn anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fata de valoarea de piata din partea unei 
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii 
publice romanesti ori straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau altele 
asemenea, a caror valoare individuals depaseste 1.000 de euro.*)



Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele si adresa 
______________________________

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie -------

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

*) Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal Tncheiat 
(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.



5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole

6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

7. Venituri din premii si jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

1) Prin familie se Intelege sotul/sotia si copiii aflati In Tntretinerea acestora.
2) La "titular" se mentioneaza, Tn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), bunurilor 
?n coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

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

\(=Data completarii



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnat^ . Ă/ . ' . . . . (L.. \A... I i i ..Ă ^ n d *  funcţia

<
'9' 
iCNR domiciliul

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

împreună cu familia1) deţin următoarele:

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

Adresa sau zona

1- [b-t.
Anul Modul de 

dobândire. Titularul2’Categoria* dobândirii Suprafaţa Cota-parte

â w.c4 &80T 5ocft%x îwţiimiĂf Tio tecţ UoVSteĈ
J.- Vţ, A,Vvtx\Aicvţ\ &)(& Ji Wj<uv -f/l Tlc\rea IuwV̂ W<l

Categoriife 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

L* loiA

Categoria* Anul 
dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândir Titularul2’
u w u ..u .i,. ; aoDanaire

4(1 imţW\\UA 3r\om

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

OM-lotMY&NV X f\ M i o \  c m p c ţ i m

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

Natura bunului Data înstrăinării Persoana către care s- Forma înstrăinării Valoarea
înstrăinat a înstrăinat

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 m Sold/valoare la zi

foT^) " v m  •roo m l
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

* 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

Tipul’ Nr. de titluri / Cota de 
participare Valoarea totală la zi

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 Sursa ve™tului: numele- Servlciul prestat/Obiectul Venitu] anua| încasat
adresa generator de venit

1.1. Titular _ _____  ____

1.2. Soţ/soţie ----  -----  -----

1.3. Copii ----- - ------  -----
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* -Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea. 
VlI.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, Serviciul prestat/Obiectul _.. .Cine a realizat venitul , . . .. Venitul anual încasatadresa generator de venit
1. Venituri din salarii  ̂ p

i-i- , t)v - safviat wsuLTcti 4 M rouv kiur
1.2. Soţ/soţie ----- ----- - —-----

1.3. Copii -----—■ ------  -----

2>i © « o  bruC C

hh°l T5 U u f

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

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular ______ — ---- - -----

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

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 4

2.2. Spţ/stffie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilorê /\ 

3.1. Titular „----- ^

■ svnM. Huiub/uT sefri,ul „ ' Dordvvoc 1 „

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 ..JLSI..J&M5’ Semnătura
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

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

1. Asociat sau acfionar la societa|i comerciale, comp 
interes economic, precum si membra in asociatii, fund

anii/societaji nafionale, institufii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa -

Calitatea detinuta
Nr. de par{i 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

$i/sau a actiunilor
1 1 . .------ «-----..

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societatilor comerciale, ale
regiijor autonome, ale companiilor/societatilor nafionale, ale institu^iilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1 .. ------- -

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale
3 . 1 ......  ^  = H  n a t o —

4. Calitatea de membru in organele de conduccre, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic
4.1.......  ........ .

5. Contracte, inclusiv cele de asistent5 juridica, consultant juridica, consultant ?i civile, obfinute ori aflate 
in dcrulare in tiiupul exercitarii functiilor, niandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statu! este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Baiefidamlde contract numele, Insttupa Proceduraprin Tipul 
(xenumebdenumirea .si adresa contradanta; caieafost contractului

Data Durata Valoarea 
incheierii contractului totalaa

1



denumirea  ̂
adresa n

to ed in tat
contractul

contractului

1 r
contractului

p

- V r '
$
pfcmio
mAh*

mm, 
\mm\,

m i
Soj/sotie...................... i y 2 0 \ 3

Rude degradull1'ale titularului

------

Society  cometciale/Petsoana fizica 
antorizala/ A so cia l femiliale/ Cabinete 
individual^ cabinete asociare, societal 
civile profesionale sau societaji civile 
profesionale cu raspundere limhata cate 
desfa^oaia profesia de avocal/Organizatii 
ncvmemamentalc/ FundiHii/ A s o c ia l

' U — - u .  - ~ \ \  — - i i  -

Prin rude de gradul I  se tn^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I objin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreuna cu sotul/sotia §i 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 legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

° 3 . e g } .



> Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

DECLARAŢIE
şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la Incompatibilităţi

L95 / 2006 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art. 185 alin.(15)

Subsemnatii5£Li .. .domiciliara  Jn loc. M  ,
judeţul..., O LT .Î...........,

Adresa profesională
Locul de munca Spitalul Judejean de Urgenta,.Mavromati" Botoşani Str.Marchian nr. 11.
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)....rrrr.........................
numărul de telefon (mobil) numărul de fsg<.......TTTTT.......

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 utterioare.

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 A A . , / . Î ? Ş L .^ P l3 Semnătura



DECLARATIE
/

a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului dir
sau de serviciu, referitoare la incc

(Model Ord.M.S.nr.632

Adresa profesionala: Spitalul Jude]ean de Urgenta„Mavromati Botosani, strada 

Marchian nr. 11 ,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiiie de 

incompatibilitate de mai jos:

1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn cadrul 

vreunei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.

2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.

3. Nu exercit nicio activitate sau functie Tn structurile de conducere ale unei alte unitati
> i

spitalicesti.

4.Nu exercit nicio functie Tn cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la 

infractiunea de fals Tn declaratii.
f t

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data 40>..#/57../2O16 Semnatura



>

DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de 

secţie, de laborator sau de serviciu, referitoare Ia4w^unpatibilităţi
TISpitalul Judeţean de Urgentă î 

,Mavromati" Botoşani

S u b sem n at4 .l...< A f.\ ..f l.0m ....................................................
a

Domiciliat/a în

Adresa profesională ...PAJ...1,
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de 

incompatibilitate de mai jos:

1. 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



S p ita lu l J u d e ţe a n  de  U rg e n tă  
„ M a v ro m a t i"  B o to ş a n i

DECLARAŢIE DE INTERESE:

TRARE-iESIRE
' £ £ * £ * £  J Q L I Î

SubsemtratrrfdSubsemna,
de ñ t Ó lQ -

minata, \l*
^ U -  la ^ U l H  G

având funcţia

domiciliu]

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

1, Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, contpanii/societăţi naţionale, instituţii de credit, « jpuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii» fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1...... ........ ____—, tn . , -- -

2, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societâţ 
regiilor autonome, ale companiilor/socictăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

dor comerciale» ale 
’tipurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1...... — ------ —

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.i..... o. H ' i v f -

4.. Calitatea de membru în organele de conducere, 
deţinute în cadrul partidelor potitîcc. funcţia deţinută

administrare şi control, retribuite sau ncretribuite, 
şi denumirea partidului politic

4.1......  -  . ..

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 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 Baiefidaru] de contract numele, Instituţiaî Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
pimande/denumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumiieaşi
adresa

încredinţat
5

contractul
contractului contractului

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

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

Rude de gradul 11 ale titularului

Societăţi comariale7 Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii femiliale' Cabinete 
individuale, cabinete astxaate, societăţi 
dvfle profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamenîale/ Fundaţii/ Asociaţii21

J f %
1
s®
ajeheui
S I

WcJtfi îl 
towîA.
¿4=—

4
11 Prin rude de gradul I  se înţelâge părrriţi 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 Semnătura

Al'irOS'l â0$

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „ Mavromati,, Botoşani
S tr .M a rch ia n N r.il, Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 

~  ---■ — i*  ____ Operator date cu caracter persm al nr. ¿ tîW tev rQ P n sti"  B o tO S a V ii
Judeţean de Urgentă

,Mavromati" Botoşani

INJ RARE-IESIRE

U rg e n tă
ijM&vramsti"

INTRARE -IEŞIRE
NR. ZI .....XLU

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de-laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de Interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alln.(15)

SubsemnatSPfei V r .  omiciliat/a în  loc. M :.
JudeţulM i

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laberator/

servldu/btfw/eofttpartîmeTif, . .T L O l.................................... I str. . Marchian nr. 11.......J is ^ . . l. .........

Numărul de telefon (serviciu) 0231. 518812, număţ*il de telefon (acasă)..... 77...............................

numărul de telefon (mobil V numărul de fax

adresa de e-mail

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlciuna 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 ia 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 ia 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.

72019 Semnătura



?



I__  , avand funcpa

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

I. Asocial sau acponar la societal comerciale, companii/societap naponale, institupi de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea depnuta

Nr. de parp 
sociale sau 
de aepuni

Valoarea totala a 
parplor soeiaie 

$i/sau a acpunilor
-------- ------- ------- -i.l

2. Calitalea de memhru in organele de eondueere, administrare §i control ale socictaplor comerciale, ale 
regiilor autonomc, ale companiilor/societaplor naponale, ale institupilor de credit, ale grupurilor de interes !

-
Unitatea

- denumirea $i adresa - Calitatea depnuta Va 1 oarea benetici i 1 or
O 1 ------ ------ * —

3. Calitatea de menibru in caprul asociapilor profesionale si/sau sindi^ale
•>.:......  SKf^

c m M e,  J -  fMWLAtiA______ i

■1. Calitatea de menibru in organele de eondueere, administrare §i control, rctribuite sau neretribuite, i
detinulein cadrul partidelor politico, funcpa depnuta $i denumirca partidului politic

5. Contraete, inclusiv cele de asistenpi juridica, consultanta juridica, consultanpl $i civile, obpnutc ori allatc 
in dernlarc in t ini pul exercitarii funepilor, mandatelor sau dcmnitaplor publice linanfatc de la bugetul de 
stai, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societap comerciale cu capital de stat sau unde statu! estc

5.! Beneficialul de contract: niunele, Inslitupa Piocediua prin Tipul Data Durata
prei lumele/denui niiea p adiesa contractanta: caie a tost conimctului incheieiii conti actului

J
Valoaiea 
totala a

1



Prin rude dc grac/ul I se intelege paring pe linie ascendents $i copii pe linie descendants.
1 Se \or declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea delimits. titularul. 

solid Sotia .si rudele de graduI I obfin contracte. a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/solia si rudele de graduI 1 delin mai putin de 
5% din capilalul social al societatii. indiferent de modul de dobandire a acti uni lor.

Prezcnla declaratie constiluie act public $i raspund potrivit legii penalc penlni ine.vaetitaiea sau 
caractenil incmiplet at uatclor mentionatc.

Data complefarii

?
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

                Subsemnata,     Florea 

Lucia -Stela ,  ______________________________________________ , având funcţia  

de 

Medic anatomo-patolog sef 

________________________________ la 

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” 

BOTOSANI , 

______________________________________________ , 

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: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…... nu     

    

    

    

    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……nu    

   

   

   

   

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

3.1…...CMR Filiala Bt 

            Societatea Nationala de Citologie Romana  

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1……nu  

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 

contractului 
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Titular ………….. 

Florea Lucia-Stela . 

1.Spital Judetean 

de Urgenta  

Botosani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asociatia ‚Dr. 

Micu Vasile  „ Iasi , 

str. Albinet 12 , 

Punct de   lucru  

Bucium 92  ,   I asi  

Selectare  dosar  

activitate  

medicala  si 

aprobare de 

Minister 

Sanatatii  

Romania   si 

Directia de 

Sanatate 

Publica Bt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract 

prestare 

servicii 

medicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract 

prestare 

servicii 

medicale  

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Posibil 5 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durata 

nelimitata   

Conform 

serviciilor 

medicale 

prestate  

23.280  roni / 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

serviciilor 

medicale 

prestate  

90.000 roni / 

2016 

 

 

 

Soţ/soţie …………... 

nu 
      

Rude de gradul I1) ale titularului  

…nu ……… 
      

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) 

Asociatia ‚Dr. 

Micu Vasile  „ Iasi , 

str. Albinet 12 , 

Punct de   lucru  

Bucium 92  ,   I asi 

 

Contract 

prestare 

servicii 

medicale 

2015 
Durata 

nelimitata   

Conform 

serviciilor 

medicale 

prestate  

90.000 roni / 

2016 

 

 
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 

5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

09.06.2017 Florea V. Lucia  

..................................... ……………………………….  
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DECLARATIE DEINTERESE

• • M a w o m « r g ^ 9 e r i t a

Subsenj«3tul/&ubsemnata, U a „ ? avand functia.
de . l e c t io  g^U-----------  lâ emiOu Arî foeiAAie, RiMoa^f^ & r^ e iim j'

domiciliul fcj| «

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum ?im em brn  in asociatii, fundatii sau rite  Orsanizatii neEuvernamentrie:

Unitatea
-  denumirea si adresa -*

Calitatea detinuta
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
i i ......  —  w .

\  " -----

regiOor autonome, ale companiilor/societatilor nationaie, ale institntiaor de credit, ale grupuriior de interes 
e c n n n m i r  a w t o t i i l n , -  „ l „  „ l<----------- — *------ ------------- j j -e ‘-.Vi,.? £ J-.

......... ••• • '•••• ’ -i— , W .'a

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
ft*. Madrid partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

m

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii fimctiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale ca capital de stat sau unde statul este 
actionar roajoritar/mjnoritar:

institutia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
contractanfe careafost contiactului inchdeni contiactului totala a

5.1 Benefidarulde contract numde, 
paTun^odoBLimirea si adresa

1



denumiieasi
adresa

iruedintat
contractul

cantractuhii

J /
cantractului

Titular..................... Lt

WkiAiia yi(

iomccBLv fef <
Jdb H M a N
■ \l, fefcvWoi

<h:
kamS ajC
>W<dhj|
i M ̂ 2cl.

Q{2> 1

!3 f i iS UfaJr
S o t/so tie .^ ..../V /.U  2) *

^m<H
R udedegtacy^detitu lam lui — nratiM & r

Societati comerciale/ Persoana fizica 
automata/ Asodatii lk n iM d  (Mrinete 
individuate, cabineteascdat^ societati 
dviteprofeaonale sau societati civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
deslasoara pofesia de avocat/ Qrganizatii 
neguvemamentale/ Rmdatii/ A sodati?

M te u i (ta
vtr, fc-

feuuyittfi q ^ f s .

Oovtbiict

u

pire&toii; 
? wmL\ 
T in

k

1} Prin rude de gradul I  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 contracted 
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 Semnatura

... /{0 >C5~i m b

2



Spitalul Judetean de Urgenta „Mavrofyatfi^ i&attMmmn de Urgenta
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 5I f 780 ..M a v ro m a ti" Qotosani

IN T R A R S 4E S IR I 
JAYlt

NR.DECLARAJIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere 
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

N um e lp  j ~ L O  R & A  _ .
P re lm e le ^r r c n u m e ie ...... q.  ................. .y.v.r. .v ... rr r f i. w r.w . x ... ..............................
Functia .. .M illb . . . ,£ )e fr ..............
Adresa profesionala - Spitalul Judetean^de Urqenw  I I U  I U  s y j  I L U  I U I  im J U U  W  L U U  I I r K J  I U C  I I V

2 rg^nca ..
yromati" Botos

Locul de

Codul postal................Localitatea ....................................................
Numarul de telefon (serviciu) , _numaru|_ de telefon (acasa)
...... ~.... -TTrrr..... , numarul de telefon (mobU) numarul de fax
________ 1....... . , adresa de e-mail
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
1X1 niciuna

(Denumirea societatii.................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente 
munca cu remunerare regulata)
|K[ niciuna

M m  •
(LD) (contract de

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare 
|>£| niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele
1X1 niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
1 ^  niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/so$iei
Numele §i prenumele.................. .777777777.........................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
1 ^  niciuna

(Denumirea societatii...........................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personal! 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
\£<l niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
1^ niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
JK[ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau

' r r m u a f e ....................................................
C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus: 
p<l niciuna

2



(Denumirea societatii........................................... ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2-Activitate/activita^i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
IK] niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
1 ^  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 

niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a mtocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): a c tiv ity  de consiliere 
Uy niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
jA j niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.6.Altele 
\̂ l niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|£<t niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau

" " n a t i t ........................................
D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere 
Numele §i prenumele

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
3



reprezentantele din £ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau; 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentjionate mai sus: 

niciuna

2.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
produce, prestari de servicii, distributee, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele men^ionate 
mai sus.

(Denumirea societal 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Data Semnatura

4



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemn^jpjl/Subsemnata, .l.Liill/X s
YvUclCt̂ . ^  i t i  i u i

Spitalul Judeţean de Urgentă 
,Mavromatr Botoşani

SIRE. y

Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,

CNP domiciliat în

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 

falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes 
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

1.1....

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau a 

acţiunilor

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea 
beneficiilor

2.1....

. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/saij t̂rî<jicâle:

V U M q V\olLc(
3 
3.1.

4. Calitatea de membru în olanele de conducere', administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori 
încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

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)

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

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din 
fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar:

5.1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea 

şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



Titular............ ^
Soţ/s<3fie.............
Rude dg^fadul l 1) ale 
titularului...............

Societăţi comerciale/Persoană3x
fizică autorizată/Asociaţii kV  »u  \ Y *f
familiale/Cabinete individuale,VAv \ r
cabinete asociate, societăţi \j Q j$ \  l v- ;
civile profesionale sau societăţi r
civile profesionale cu  ̂ \\ i .
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat/Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii2)

m lW iW  , Jioeo 

"pieM&U IfT
W u i .
\c\8dUQJLyvcV
c^ K ttJQ l

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



entci
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,trare- ^ siP^\JmM^uDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Legea nr. 95 din U  aprilie 2006 

privind refJirma în domeniul sănătăţii~ republicata cu modificările si completările ulterioare

]M.tCdr̂ €ia_I____ , având funcţia

de medic sef/aeietmt— se/- (concurs/interimar) al seetiei/serviciului/bifmkii

P P  /a Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,

CNP domiciliat în loc. & 4  ,

jud._

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

pe propria răspundere:

- in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  republicata cu modificările s i completările 

ulterioarefmă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenfe/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. Numelesiprenumele______  ——  _____  ..... __ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate___________ _ . . ,  funcţia de _______ _

în cadrul sectiei/serviciului;

Declar că
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi 

complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute in 

prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate 

conţinutul declaraţiei.

Data....R i î J ţ f .  .M W

Medic sef secţie /  laborator /  serviciul 
Semnătură si parafa



V H * 'v .

Spita lu l Judetean de Urgenta
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDET$Pvromat'" Botosam

. . R A R ^ i IESLRE,
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

. * nr. SA.y ,z\. i I luna ) tv  a n  1privind reforma in domemul s5nata{ii -  republicata cu modificanle si c&mpir^—rA ! W - W " , X ' , T  ‘ + "

Subsemrrdtul/Subsemnata

medic
n

. At; )L LuefarSfeJfl
J

(concurs/intcrimor) a I

, avand functia 

sectie i/s erviciului/biroulu i

ify  {Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani, 

domiciliat in loc. loT ,___________________

jud.lfct,_______ ,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara^ii, declar 

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

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

ma aflu in relate de sof/sofie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu 

urmatoarele persoane angajate ale sectiei /  serviciului:

1. Numele si prenumele____________ — r______________________________ , so(/sof/e
sau ciradul de rudenie /afinitate ----- functia de __

in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele , so(/so(/e
sau ciradul de rudenie /afinitate —— functia de —

in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele , sot/sotie
sau oradul de rudenie /afinitate functia de ---- -

in cadrul sectiei/serviciului;

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

complete;
- nu am furnizat mformatji false §i imi asum responsabilitatea datelor continute in 

prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am in[e!es §i mi-am insugit in integralitate 

con{inutul declaratiei.

0 5 ' M  ■ M ) f &Data





Judeţean de Urgentă
,,Mcfvrumati'' Botoşani

P/OM-Jh 'S

l'CLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

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

Subsemngtert/Subsemnata, y  olf i Ţ~ I f i  ÎAACa  O( ţ _, având funcţia

de medic sef/asisterrM ^sef (concurs/interimar) ai sectiei/serviciului/birpukfi 

kC. (? ^ (q Iq C ^ cc1 &tj \ ^ ^ fy rs $ a iu l Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,

CNP domiciliat în loc. _ J z L ____________________

str. _ nr. _  bl.__  sc._ et._

ap._______ jud._ M l_______________________

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_ sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate

2. Numele si prenumele_
în cadrul sectiei/serviciului;

, funcţia de_

sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate

3. Numele si prenumele_
în cadrul sectiei/serviciului;

, funcţia de_

sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate

în cadrul sectiei/serviciului;
funcţia de_

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.
j f

Data... ().£P.r.â.;$r. \

Medic sef secţie /  laborator /  serviciul 
Semnătură si parafa



DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

art. 1833a!in. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 200^NFLif

S p ita ju l de t i r <

,,ivictvrc BoTosy
N,i

l
P ‘u sdndtdtii -  cu modificarile si completarile ulterioare

(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemndful/Subsemnata, £ k O l^ A  V . U ) G l ^ ~ S > T e l , avind funcfia de medic se/ 

(concurs/int&rftar) al s&tiei/serviciului hp a fe tt fe .  PdM jQ(ffal £ flA flM  Sp//a/u/ Jedefeaa de
/  A __________ l.'M  r-'* *

domiciliate) inUrgenta „Mavromati” Botosani, loc.

j u d . _ M ± +
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria 
raspundere:

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

domeniul sanatatii -  cu modific\rile si completarile ulterioare, ma aflu in de sau

rudenie/afin pana la gradul IV  inclusiv, cu urmatoareie persoane angajate ale

1. Numele si prenumele------------------------ ---------------------------, sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate ------- -----------------, functia de _________________ jn cadrul
secjiei/serviciului;

functia de
sot/sotie sau gradul de 

_______  in cadrul

2. Numele si prenumele__________
rudenie /afinitate ___________ _
sectiei/serviciu/ui;

3. Numele si prenumele_______ ‘— * 1 2

rudenie /a fin ita te___________ __
sectiei/serviciului;

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte si complete;
- rtu am furmzat informatii false si imi asum responsabilitatea datelor in prezenta

functia de
sot/sotie sau gradul de 

________  in cadrul

decto'ratielmnarea Prezentei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate continutui

MEDIC SEF 
Semnatura si parafa



ip i:^ ULJrUo » nBdo1oUsra9n !ntâ 

irsţTRARE-IESSR^
,lR 1 jL-LUN A

D E C LARAŢIE PE PROPRIA RĂSPU NDERE

art. J83j alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

j £ 3 J  R F ” Pnvir i  reforma in domeniul sănătăţii -  cu modificările şi completările ulterioare

Subsepuiătul/Subsemnata, A l\ Vioftea lu frici- S k ia , având funcţia de medic 

şe f (concurs/intepJhar) al sepţiFi/serviciului l\ \lCvk) fYltfc la Spitalul Judeţean

de Urgenta „Mavromati” Botoşani, CNF domiciliato/ în loc.

str. nr.

bl. — sc.___ et. ap.____ jud._ Iho-kMlAl_______ ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere:

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

în domeniul sănătăţii -  cu modificările ş i completările ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau 

rudenie/afm până la gradul LV inclusiv, cu următoarele persoane angajate ale secţiei/serviciului:

1. Numele şi prenumele —— , soţ/sotie sau gradul

de rudenie /afinitate , funcţia de în cadml

secţiei/serviciului;

2. Numele şi prenumele , soţ/soţie sau gradul

de rudenie /afinitate , funcţia de în cadml

secţiei/serviciului;

3. Numele şi prenumele , soţ/soţie sau gradul

de mdenie /afinitate — , funcţia de în cadrul

secţiei/serviciului; 

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

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

declaraţiei.

MEDIC ŞEF 
Semnătură şi parafa


