
Spitalul jLiUüttefan oe urgentă 
„Mevromsti" Botoşani

L ^JM R E -IE SIR E  
DECLARAŢIE DE AVE M

Subsemnatul/Subsemnata, ____GURIUC MARIUS__________________ , având funcţia
de ASISTENT SEF la _____ S.C.P.R._______  ,

CNP , domiciliul LOC.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.

* 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.
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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

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.

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

citre care s-a Forma
înstrăinării

■ r v, 
Valoarea

" A.

—
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IV. Active financiare

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

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

*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/societatea în care persşanareşte 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut * Tipul* J^pmăr a^liilur^, 

cota de participare

X
/

/
/

/ /

/

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

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

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

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

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

Creditor Contractat în  anul ' scadent la V âîo ire

2018 2023 125000

------- ----------y

X
/ '

___________z_
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 Serviciul presţat/Obiectul 
* generator d# venit

Venitul anual

1.1. Titular yf

/
1.2. Soţ/soţie /

/
1.3. Copii /

________ / __________________

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 114ea.
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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 î |a IW tv e n lţu l - Ă lS u s p fe n itp W :.. 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generai©!? de venit încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENTA MAVROMATI A O l O l

1.2. Soţ/soţie SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENTA MAVROMATI

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

/y'£
2.2. Soţ/soţie

y
/-

/
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular / n

/
3.2. Soţ/soţie /

/
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular — /yy/

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

________________ . /y

5. Venituri din pensii-
C 1 Titulav

/y
j  . 1 . i îtuiar

5.2. Soţ/soţie

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y - '

6.2. Soţ/soţie __________ ____x .__
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
26.09.2019
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S p ita lu l Ju d e ţe a n  de  U rg e n tă  
„M a v ro m a ti"  B o to şa n i

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ____ GURIUC MARIUS___ ___ _________ , având funcţia
de ASISTENT SEF la _____S.C.P.R._______  ,

CNP , domiciliul LOC.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

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

Adresa sau zopa Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota^

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

* 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.

"«** ̂  v.

Adresa sa u io n a  ■ • Categoria*' ; Anul 
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

_________________
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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 M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

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

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 sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

‘Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării înstrăinat JSSrii Valoarea
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IV. Active financiare

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

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

Instituţia care adm inistrează
^

Deschis In anul Sold/valoare la zi

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

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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana es.te'V 
acţionar sau asociat/bcneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

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

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

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

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

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

Creditor* -T , jContçactat în anul Scadent la Valoare

CREDIT 2018 2023 125000

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*

JCine a,.realizat viptótil"" numele, adresa ^ ^ e t t e r a i '
Venitul anual 

încasat
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de Ia 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.

% * .. t  # m  ■

C lip  venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1, Venituri din salarii

1.1. Titular Q (l/(JkZ .
SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENTA MAVROMATI e ¡7 53107

Mfr &'(<&
1.2. Soţ/soţie ( fe jftfc J ?

SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENTA MAVROMATI e/yi 69562

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5 Venituri din pensii-
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

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

Data completării 
09.05.2019
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I

DECLARAJIE de  a v e r e

Snitalul Juc'etean de Urgentfi 
,,M a v ro m a ti"  Botosani

:ErJES!B,E
NR J

Subsemnatul/Subsemnata, ____ GURIUG/MARIUS__________________  , avand funcfia
de ASISTENT COORDONATOR la _____ COM PAR MM ENT C.P.R._______

, domiciliul LOC.BOTOSANI

eunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1) defin urmatoarele:

* 1) Prin familie se intelege 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 fari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul11

* 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 menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sofia, 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 pari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul21

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanja; (4) spafii comerciale/de 
producpe.

:!:2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sopa, copilul). 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisine, tractoare, niasini agricole, §alupc, iahturi $i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucap Anul de fabricafie Modul de dobandire

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecpi de arta $i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a eiiror valoare 
Tnsumata depa§e§te 5.000 de euro

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

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

il l .  Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 Iuni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de eeonomisire §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 institufii financiare din strainatate.

Institufia care administreaza 
§i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

2. Plasaniente, investifii 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.

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare de(inute (titluri de slat, certificate, obligati uni); (2) 
acfiuni sau pdr(i sociale in societdp comerciale; (3) imprumuturi acordate in mime personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insinuate 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, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadentla Valoare

2007 2032 48000 EURO

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenponate fata de valoarea de piapi. din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/soeieta|i nafionale sau 
institujii 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*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular

1.2. Sof/sope

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadouri!e si trata(iHe uzuale primite din partea rudelor de gradul I si a! II-lea.
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VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de fa mi lie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, eu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de vcnit

Venitul anual 
incasat

/. Venituri din salarii
SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA MAVROMATI 40421

... ^  y
1.2. Sot/sotie SPITALUL JUDETEAN DE 

URGENTA MAVROMATI 51803

1.3. Copii

2. Venituri din activitd(i independents
2.1. Titular

2.2. Soj/sope

3. Venituri din cedarea folosin(ei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sof/sope

4. Venituri din investifii
4.1. Titular

4.2. So|/sope

5. Venituri din pensii-
5.1. Titular

5.2. So{/sope

6. Venituri din activitd(i agricole
6.1. Titular

6.2. So|/sope



Prezenta declarable constituie act public $i raspund potrivit lcgii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menjionate.

Data completarii

13.06.2017
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 1 

DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ____GURIUC MARIUS_________________ , având funcţia  

de ASISTENT COORDONATOR la _____COMPARTIMENT C.P.R._______ , 

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) 

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

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

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

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

     

    * 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

însumată depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

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

la momentul declarării. 

 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

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

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

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

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

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

 

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

ultimele 12 luni 

 

Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

înstrăinării 

Persoana către care s-a 

înstrăinat 

Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

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

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

 

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

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

 

N O T Ă :   

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

 

Instituţia care administrează 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/  

cota de participare 
Valoarea totală la zi 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

an: 

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

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

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

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

 

V. Datorii 

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

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

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

CREDIT CONSUM CU IPOTECA 2007 2032 48000 EURO 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
SPITALUL JUDETEAN DE 

URGENTA MAVROMATI 
 29010 

    

1.2. Soţ/soţie 
SPITALUL JUDETEAN DE 

URGENTA MAVROMATI 
 39432 

    

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

    

2. Venituri din activităţi independente 

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

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

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

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

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

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

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

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

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

4. Venituri din investiţii 

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

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

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

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

5. Venituri din pensii- 

5.1. Titular ------------------------------   

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

5.2. Soţ/soţie -------------------------------   

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

6. Venituri din activităţi agricole 

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

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

6.2. Soţ/soţie ----------------------------   
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 -----------------------------   

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

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

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

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

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

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

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

8. Venituri din alte surse 

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

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

8.2. Soţ/soţie --------------------------   

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

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

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

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării Semnătura 

 GURIUC MARIUS 

13.06.2017 ………………………… 

 



DECLARAŢIE DE INTEREÍ

Subsemnatul/Subsemnata, GURIUC MARIUS
de ASISTENT SEF S.C.P.R la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA

CNP , domiciliul BOTOŞANI

9

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

L  Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de Credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţ i ,  fundaţii sau alte organizaţii neguvernam entale: ^

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale cţiinpan¡¡ior/societăţilor naţionale* ale Instituţiilor de de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor  ori ale altor organizaţii neguvernamentale: - ;

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale sindicale
3.1.

1- O.A.M.M.R. -  MEMBRU
2- SINDICAl ’UL SOLIDARITATEA - MEMBRU

4. Calitatea de membru de conducere, 'adm inistrare
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea

retribuite sau neretribuite,
. V, .... ..«ffilJkjL-----ifcl------------- —

4.1.

l i  Contracte, inclusiv cele de asistenţă ju rid ic i, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în Jimpitl exercitării funcţiilor, m andatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, |ncal şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de s ta t sau tinde statul este 
acţionar m ajoritar/m inoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numelê Instituţia Procedura plin Tipul Data Durata Valoarea

1



prenumcle/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

care a fost 
încredinţat 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totalăa
contractului

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

-

Soţ'soţie.................

-

Rude de gpadul I11 ale titularului

-

Societăţi comerriale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfaşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ fundaţii/ .Asociaţii2’

-

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 
26.09.2019

Semnătura
AS. fJTiRTliÎ' MARTTTS

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

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

RE-IESIRE

Subsemnatul/Subsemnata, GURIUC MARIUS , având funcţia
de ASISTENT SEF S.C.P.R la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA

CNP , domiciliul BOTOŞANI

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

î ;1
interes ec|

ţionar la 
n precum şi

companii/societăţi naţionale, insituţii de credit*, grupuri de 
ii sau alte organizaţii neguvernameatale:

Unitatea
denum irea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.

de membru în organele de conducere, administrare p  control ale societăţilor comerciale, ale 
şatMtaaf.Qgi com panM tiV^iegţilpr naţionale, afle* institufiter de credit» ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor Sau fundaţiilor ort ale altor organizaţii
Unitatea

-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

1- O.A.M.M.R. -  M EM BRU
2- SINDICATUL SOLIDARITATEA - M EM BRU

4. Caii 
deţinute ht cai 
4 .1 ....... -

şi control, retribuite sau neretribuite,
c* ■

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

5.1 Beneficiarul de a  intact: numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea

1



prenumele/denumirea şi adresa contractantă; 
denumirea şi 

adresa

careafost
încredinţat
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totalăa
contractului

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

-

Sofsoţie..................

-

Rude de gjadull1'ale titularului

-

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

-

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 
09.05.2019

Semnătura
AS. GURIUCf MARIUS

2



DECLARAJIE de in t e r e s e

Spitalul Jucletean de U rgent^ 
,,M a v ro m a ti"  Botosani

'NR

Subsemnatul/Subsemnata, GURIUC MARIUS , avand fiincfia
de ASISTENT COORD. C.P.R la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

, domiciliul BOTOSANI

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

1. Asociat 
interes

iat sau acfionar la societa{i comerciale, conipanii/societati nafionale, institupi de credit, grupuri de 
economic, precum $i membru in asocial, fundafii sau alte organizafij neguvernamentale:__________

Unitatea
denumirea $i adresa Calitatea depnuta

Nr. de parp 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala a 
parplor sociale 

$i/sau a acpunilor

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societajilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor najionale, ale institupilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizapi neguvernamentale;_____ __________

Unitatea
-  denumirea $i adresa

2.1

Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

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

1- O.A.M.M .R.-M EM BRU
2- SINDICATUL SOLIDARITATEA - MEMBRU

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, 
dcjinute in cadrul partidelor politice, funcpa depnuta $i denumirea partidului politic____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultanta juridica, consultant^ §i civ ile, obpnute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii funcpilor, mandatelor sau demnitaplor publice fmanpite de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societap comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acponar majoritar/ininoritar:
5.1 Beneficiaiiil de contract: numele. Insdtupa Pioceduraprin [ Tipul [ D ata__|  Durata | Valoaiea

1



pienijmele/deniuniiea $i adiesa contiactanta: 
denumirea $i 

adiesa

caieafost
inciedin|at
continclul

contiactului incheieiii
contiactului

contiactului totalaa
contiactului

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

-

Sof/sope.................

-

Rude de gjadul 111 ale titulanilui

-

Societap comeicialê  Peisoana fizica 
autoiizata/ Asociafii familiale/ Cabinete 
indi\iduale, cabinete asociate, societal 
civile piofesionale sau societap civile 
piofesionale cu laspiindeie limitatacaie 
desfa^oaia piofesia de avocaf Gganizapi 
neguvemamentale/ Fundapf Asociapi2)

-

11 Prin rude de gradul I  se injelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
_) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul. 

sotul/sopa §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 si rudele de gradul 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezcnta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii 
14.06.2018

2
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, GURIUC MARIUS , având funcţia  

de ASISTENT COORD. C.P.R la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA , 

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…...------------------------------------------------------    

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

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

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

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

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

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……-------------------------------------------------------   

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

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

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

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

-- 
  

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

3.1…... 

1- O.A.M.M.R. – MEMBRU 

2- SINDICATUL SOLIDARITATEA - MEMBRU 

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

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

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

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

4.1……------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea 
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prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

contractului încheierii 

contractului 

contractului 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) 

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

- 
     

 
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 

13.06.2017 AS. GURIUC MARIUS 

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

 


