
INTRARE-JESlFÿ&s ,U 
DECLARAŢIE DE INTERES $JjÇ ûàkÂÆiï

S pita lu l Judeţean d© Urgentă 
„Mavromatî" Botoşani

Subsemnatul/Subsemnata, C JfU  4 -b , având funcţia
de M d t c -  /UPti /; la y{ş tn-C- f^ c b a tfiu s

domiciliul fa  X n  a  <-U________________

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

V 'Âsbfi&f sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

jqii/sacietăţi naţiona 
aţii sau alte organizi

le, instituţii de.eredit, grúpuií de 
iţij ncguvernamentale: . y

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi coiitrol ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, alé instituţiilor de cred 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii iiegUvernainenti

societăţilor comerciale, ale 
it, ale grupurilor dé interes
i ?

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinutăj Valoarea beneficiilor

2.1 ......

3. Calitatea de membru îu cadrul asociaţiilor profesionale si/Sau sindicale
3.1......

4.1.

I Ë È Ê Ê

t f t íW  äfläteiii
de.statiil esţe

5.1 Baidiciard de contract runde, Instituţia Procedura prin Tipul 
pîeniimde'deriumiiea si adresa contractantă: care a fost contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

moedinjat
contractul

contractului contractuhri

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

Sot/sode................

Rude de gradul i '' ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asoriatii&niliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundem limitată caie 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
nearvenwnentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

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

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

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

Data completării Semnătura

_____
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mmramaţi „ ßonMuui
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 023f $ l

'S — r "* T "— — ------ ’W . f Operator date cu caracter pen
Spitalw! Judeţean de Urgentă 

„Mavromatl Botoşani

anal ti r;

INTRARE^jESiRË
. J fliu NA¿ Îm c I l i f

/ro  m ăt I

’BARE-iES
P.PL\

Urgentă 
otosani

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 alin.(15)

Subserrytàiul / a:. ....... d i* tÎÊ t± .............. domiciliat/a tn loc

¿zusJudeţul.,

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,.Mavromatî”  Botoşani sectie/laboretor/ 

S6Pi/l&iu/bimtifcomparljnTgrrt, .*>$!....% ? . $ $ * , . . . , . .  I str. . MerchSanrmr^M

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

numărul de telefon (mobil) numărul de fax ..........................................

adresa de e-mail

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu tn 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 ia care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul ai IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

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

Data o K 3 ..jy ....J  2019 Semnătura



Spitalui Judetean de Urgent^. 
„M avrom ati" Botosani

DECLARATIE DE INTE

Subsemnatul/Subsemnata, /  £. Uf u  VyJ ArhJ / = z J  ____________ , avand functia
de QteXfc / k J ^ U f la 4trC _____  ,

CNP , domiciliul _______ _______________________________________

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

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:__________

Unitatea
-  denumirea si adresa

Calitatea detinuta
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

V aloarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1

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

Unitatea
denumirea si adresa

Calitatea detinuta V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 A N */ £eru,

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumeledenumirea si adiesa

Institutia
contractanta:

Proceduraprin
caieafost

Tipul
contractului

Data
incheierii

Dinata
contractului

Valoarea 
totala a

1



daiumiieasi
adiesa

iroedintat
contiactul

contiactului caitiactului

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

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

Rude de gadul I1 ] ale titularului

Societati ccmauiale'' Peisoana fizica 
autorizata/ Asociatii lkmliale/Cabinete 
individuale; cabinete asociate; societal 
civile piofesicnale sau societati civile 
piofesionale cu ra^xindae limitata cate 
desfisoara piofesia de avocat/ Gganizatii 
neguvomamentale/ Fundalii/ Asociatii2’

1 ’ Prin rude de gradul I se m telege 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. N u se declara contractele 
societatilor com erciale 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

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

2



Subsemnatul/Subsemnata, __________
de V iucbc Gtcttil J h / f / y  itU H - la
CNP , domiciliul

DECLARATIE DE INTERESE
SpitaluS Judetean de U rgent5 

„M a vro m a ti" Botosani

NR..

J f ' c f i 'P  c/r(oe^frr fZp o£?ezJytfyo

^sD /b./A-O J______________________________________

■------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ■  ?

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

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

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
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 societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1......

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3-1......M Pm  ty if

4 i A.cO

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant]a juridica, consultants §i civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract: numele. Institutia Piocedura prin Tipul Data Durata
pienumele/denumiiea §i adiesa contractanta: caieafost contractului incheierii contractului

Valoaiea 
totala a

1



—l----------------------------------------
denumiiea§i

adiesa
ineiedintat
contractul

contractului contiactului

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

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

Rude de gradul I11 * ale titularului

Societati comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asociatii lamiliale/ Cabinete 
individuale,cabineteasociale, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cu raspunderc limitata caie 
desfa§oaia profesia de avocaf Qganizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asocialir) _______ i

!) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societaDilor comerciale pe acdiuni la care declarantul impreuna cu soTul/so ia Z \ rudele de gradul I delin  mai 
puDin de 5% din capitalul social al societaDii, indiferent de modul de dobandire a acDiunilor.

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

Data completarii Semnatura

6  - tA  W V

u

2


