DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnaţul/Subsemnata,
de fi2 0 /? £ /0 W
W
W

/) //

,,
la

1‘/-£'■/â.£.
•, f ţ / g .

< jÎ/;} V ?/?rt

, având funcţia
________ ’ ,

, d o m ic iliu l___________ _____________.

____________

'/¿ fit,

/ Q n T O f eZ£&S

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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona
'— -

Anul
dobândirii

Categoria*

Cota
parte

Suprafaţa

Modul de
dobândire

Titularul

"--

-

_

* 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),
—<■în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*
C a / 1
T—

Anul
Suprafaţa
dobândirii
¿ 0 0 /
—

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2)

X ta t/r/// a
-----

~~~~~—

1

* 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
Marca

Natura

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
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

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

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

Deschis în 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
NOTĂ:
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

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.

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 prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

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 î ş i 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.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
'T î M im
1.2. Soţ/soţie

. Mm

m

¿ (O ii

■

3. Copii

¿O S3É 4

â o /q
-—

-— ’

----- ^

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
L I. 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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Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

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

cS% O i

20I f
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Soitalul Judetean de Urgent^
P , M avromati" Botosani

DECLARATIE
9

Subsemnatul/Subsemnata,
de

/Q /3

_________ ___
la 0& a£>

_

, domiciliul

, avand functia
________ ’ ,

____ ___________________ ______________________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia^ detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
A d resa sau zona

C ategoria*

-

A nul
j
~
. ...
d ob andirn

Suprafafa

C otaparte

M odul de
dobandire

Titularul^

v.._

* 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/sofia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
A d resa sau zona

C ategoria*

A nul
Suprafafa
dobandirii
£ 0 0 -/

/

X

C otaparte
j / 1

\

1

M odul de
dobandire
~7^77Z ~

Titularul2)

* 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/sojia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

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

W S tW x ■^ d e ^ r

A nal de fa b r ic a te

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii 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
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e$te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
N atura bunului
instrainat
"
----------

D ata
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

--------- ■— —----- ’ 1—

2

Form a
instrainarii

V aloarea

IV. Active financiare
1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.

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

2. Plasamente, investifii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor
acestora depa$e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.
------ ----- ;-----------

E m itent titlu/societatea m dare persoana este
acfionar sau asociat/beneficiar d e im prum ut

T ipul*

N um ar de titluri/
cota de participare

V aloarea to ta ls la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
acfiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizitionate 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.
r ------------

—

,,, ... ... .

'i

■

’‘u v - v v

1* * ^

Scadenl la

C red itor

<-----

---------- — -------- -----------------~ —

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenjionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizafii, societati comerciale, regii autonome, companii/societafi nationale sau
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa§e$te 500 de euro*
-----—
—----nay ■">.'I-11~
" r. Sursa venitului:
Cinie a realizat venitul
nuinele, adresa
. •• •> v . . x ■
. . . i
z.

Scrviciul p resto t/O b iccli”
generator d e v e n it -

V enitul anual
incasat

1.1. T i t u l a r ^ \ ^
" ............. ...
1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile $i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 §i al 11-lea
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VII.
Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheia
(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: ,

C in e a realizat venitul

Serviciul p restat/O b iectu i
generator de v e n lt

* num ele, ad resa

V enitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
J lto tta u a -

430511

S p n M -cl

1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
2. Veniturfdmactivitdti independente
2.1. Titular

X
2.2. Sot/sotie
3. Venituri din cedarea folosinfei bumtrilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie

\

\

___________________

\

4. Venituri din investifii

________

\

4.1. Titular
\

\

\

4.2. Sot/sojie

\

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

\
\

5.2. Sot/sotie

\
\

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

" X.\
\

6.2. Sot/sotie

X

5

C ine a reaiizat venltul

Sursa venltului:
_ _ ___N iim e, adresa ______1 _ S eT c n L T r d e ^ ? m etCtUl

7. Venituri din premii $i din jocuri de noroc

:

v,,

; v.- :

“

V en ltu l anual

•.

'

'

7.1. Titular
7.2. Sot/so^ie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse

—

. -

8.1. Titular
8.2. So{/so|ie
8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
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Spitalul Judetean d© UrgontS.
„ M a v r o m a ti" B oto sa ni

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
-C//"
de m cd/e. C eetd& ttcifal

___

ia ' / > > < / '

A C tt/aJis?

, avand functia

__________ ’ ,

, domiciliul _________________________ __________________________
J& €>7& £CUtS'__________________________________
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sail actionar la societati comer dale, companii/societSti nation aie, institute de credit, grupuri de
interes economic, preciim si membra in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:___________
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea si adresa de actiuni
si/sau a actiunilor
V
1.1......

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

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1
K c ttZ m T ir

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinutS gi denumirea partidului p o litic _____________________
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridica, 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 Benefidarul de contract numde,
Institutia
Procedure prin
Durata
Valoarea
Tipul
Data
pnmumdddenumirea si adresa
totala a
contractanta:
careafost
coTtractului
HTcheierii
cotttractuhi

1

tv.

denumirea si
adresa

mcredintat
coitractul

conlractului

caitiactului

Titulai'.................

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

Rude de gradul I,] ale titularului

Sodetati comeidale/Persoana fizica
autorizata/ Asodatii femiliale/ Cabinete
individual^ cabineteasodate, sodetali
civileprofesicnale sau sodetati civile
pofesionale cu raspundere limitata caie
deslasoampofesia de avocat/ Qganizatii
neguvemamenMe'RiKialii/Asociatif1
!} Prin m de de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

2

8p*

v

i %

S

r

'

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de

Á .

, având funcţia
la

domiciliul
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fum aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......
^
\
\
\
\
\
\
__
\

X

\

X

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 neuuvernamcntale:
_
___
__
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa
2 .1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1
f ~/ / X k ,; f ?€ c _____¿ rP f r f ¿ ¿ ¿ -

____
__
CUM

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţitinte în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
___ _____

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 la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar maj o r i t a r / m i n o r i t a r : ____ _______ ________________ _________ ______
____
__
__
5.1 Beneficiarul de contract numele,
Instituţia
Tipul
Proceduraptin
Dala
Durata
Valoarea
praimnelodenumitea şi adresa
contractantă:
care a fost
contractului
încheierii
contractului
totalăa
1

denumirea şi
adresa

contractului

încredinţat
contractul

contractului

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

-

•—

—

-—

■—-

---- -

Soţ/soţie................
-—

—

---- -

—-

—

Rude de gtadul I11aletitularului
—
Societăţi comerciale/ Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii feniliale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcaic
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamentaleTundadi/Mxiatii2'

-—

■
—

•—

—

•-----■

•-----

------

—

«■

------ -

11Prin 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

2

Spitalul Judetean d© UrgontS.
„ M a v r o m a ti" B oto sa ni

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
-C//"
de m cd/e. C eetd& ttcifal

___

ia ' / > > < / '

A C tt/aJis?

, avand functia

__________ ’ ,

, domiciliul _________________________ __________________________
J& €>7& £CUtS'__________________________________
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sail actionar la societati comer dale, companii/societSti nation aie, institute de credit, grupuri de
interes economic, preciim si membra in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:___________
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea si adresa de actiuni
si/sau a actiunilor
V
1.1......

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

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1
K c ttZ m T ir

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinutS gi denumirea partidului p o litic _____________________
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridica, 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 Benefidarul de contract numde,
Institutia
Procedure prin
Durata
Valoarea
Tipul
Data
pnmumdddenumirea si adresa
totala a
contractanta:
careafost
coTtractului
HTcheierii
cotttractuhi

1

tv.

denumirea si
adresa

mcredintat
coitractul

conlractului

caitiactului

Titulai'.................

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

Rude de gradul I,] ale titularului

Sodetati comeidale/Persoana fizica
autorizata/ Asodatii femiliale/ Cabinete
individual^ cabineteasodate, sodetali
civileprofesicnale sau sodetati civile
pofesionale cu raspundere limitata caie
deslasoampofesia de avocat/ Qganizatii
neguvemamenMe'RiKialii/Asociatif1
!} Prin m de de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

2

DECLARATIE PE PROPRIA RASP
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma in domeniul sanatatii - republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,
de

medic

sef/asistent
^

___ , avand functia
sef

(concurs/interimar)

al

sectiei/serviciului/biroului

fa spjfQiui Judetean de Uraenta M a vro m a ti” Botosani,
domiciliat in loc.

jud.

& t) 7 <£><LCls&6S____________ ,

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

in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul sanatatii

-

cu modificarile si completarile ulterioare,

ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu
urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. Numele si prenumele
, sot/sotie
sau gradul de rudenie /afhvtate
functia de
x iq cad rul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele
, sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate
\
functia de
in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
, sot/sotie
X
sau gradul de rudenie /afinitate______________'X.
functia de________________
_________________________in cadrul sectiei/serviciului;
~

Declar c a :
^x.
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuaje, reale, corecte si
complete;
- nu am furnizat informatii false si im i asum responsabilitatea datelor continute in
prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate
continutul
declaratiei.
y
f
Data

