j u d e ţ e a n d e U rg e n ta
jv ro rn a ti" B o to ş a n i

DECLARAŢIE DE AVERE

-rare - iesire
jrfótlo
c

Subsemnatul/Subsemnata,
de Asistent sef laborator

Agache Violeta
la Spitalul judeţean Mavromati Botoşani

, având funcţia
,

CNP
, domiciliul Botoşani
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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

3

2006

7.270 mp

1/3

moştenire

1

2006

21.350 mp

1/3

moştenire

3

2015

6.500 mp

1/2

cumpărare

Titularul2'
Agache
Agache
Agache
Agache
Agache
Agache
Agache
Agache

Ştefan
D-tru
loan
Ştefan
D-tru
loan
Ştefan
Violeta

* 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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul21

2

20006

80 mp

1/3

moştenire

Agache Stefan
Agache D-tru
Agache loan

1

2002

80 mp

100

cumpărare

Agache Stefan

---- ------------------------------------------------------------------------------------------ 1--------------------------- ----------- ---------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

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

Autoturism

VW Passat

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
1

Modul de dobândire

2003

Contract v/c

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

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

1

RON

2015

4.041

2

RON

2017

26.255

3

RON

2015

9.236

1

RON

2017

18.340 lei (limita card)

1

RON

2018

10.000 (limita card)
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*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 asoeiat/beneficiar de împrumut
SC

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

2

3104

310

SA

*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

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

2017

2027

117.000 lei

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

*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.

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Spitalul jud. Mavromati
Botoşani

Prestări servicii medicale

52.773

Parchetul de pe langa Curtea de
Apel Suceava

Control financiar/fiscal

74.996

dobânzi

77

dividend

39

dobânzi

183

Cine a realizat venitul
1 Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
* >
1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
______
2__ 1____________________
!3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
3

4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
? t
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

CJP BOTOŞANI

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
»
5

4

24720

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
05.12.2019
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2
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

VW Passat

1

2003

Contract v/c

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 flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

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 Ia zi

1

RON

2015

13.238

2

RON

2017

18.256

3

RON

2015

7.373

3
*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

2

3104

310

*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

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

*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)

4

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obicctul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Spitalul jud. Mavromati
Botoşani

Prestări servicii medicale

52.773

Control fmanciar/fiscal

74.996

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

dobânzi

183

4.2. Soţ/soţie

dobânzi

77

dividend

39

Cine a realizat venitul

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Agache Violeta
1.2. sot/soţie
Agache Stefan
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

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

5
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
15.05.2019

I Spitalul J u d e te a n de U rg e n u t
I

„ M a v r o m a ti" B oto sa ni

|M T R A R E ;J E S I£ E
.C ^X U N A g-A H U

NR.

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata AGACHE VIOLETA avand funcfia de asistent sef laborator
la Laboratorul de analize medicale Marchian nr.ll,al Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati”Botosani
CNP

, cu

domiciliul in

Loc. Botosani,Jud.Botosani

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe proprie raspundere
ca Tmpreuna cu familia1’ de(in urmatoarele:
*1) Prin familie se injelege so(ul/sopa $i copiii aflap in intrepnerea acestora.
I. Bunuri iniobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte (ari.
Cotaparte

Modul de
dobandire

6500mp

1/2

cumparare

2006

7270mp

1/3

mostenire

2006

21350mp

1/3

mostenire

Adresa sau zona

Categoria*

Sat.Storesti,
jud.Botosani

3

2015

Sat.Zlatunoaia,
jud. Botosani

3

Sat.Zlatunoaia,
jud. Botosani

1

Anul dobandirii Suprafata

Titularuln
Agache Stefan
Agache Violeta
Agache Stefan
Agache Dumitru
Agache loan
Agache Stefan
Agache Dumitru
Agache loan

* 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 bunuri lor proprii, numele proprietarului (titularul, sopjl/sopa, copilul), iar in
cazul bunuri lor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte pari.
Adresa sau zona
Sat.Zlatunoaia,
jud.Botosani

Categoria*
2

Anul
dobandirii

Suprafata

Cotaparte

Modul de
dobandire

2006

80mp

1/3

mostenire

Municipiul Botosani

Titularul2)
Agache Stefan
Agache Dumitru
Agache loan

Contract de
Agache Stefan
vanzare/cumpar
are
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan|a; (4) spapi comerciale/de produce.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sopa, copilul), iar in
cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
1

2002

80mp

II. Bunuri mobile

1

1/1

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport care sunt
supuse inmatricularii, potrivit Iegii
Natura

Marca

Nr. de bucafi

Anul de fabricate

Modul de dobandire

Autoturism

VW Passat

1

2003

Contract de
vanzare/cumparare

2. Bunuri sub forma de metale pre|ioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii 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.
Anul dobandirii

Descriere sumarS

Valoarea estimata

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in ultimele 12
luni
Natura bunului
Instniinat

Data
instniiniSrii

Persoana c£tre care s-a
tnstrainat

Forma instr^inarii

Valoarea

IV. Active fmanciare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de invested, 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 institu|ii financiare din strainatate.

Institufia care administreaza
§i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

1

ron

2015

7770

1

ron

2015

483

2

ron

2017

32018

3

ron

2010

14529

2

3

ron

2015

5587

1

ron

2017

18.340

1

ron

2010

10.000

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investi(ii 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 Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piafa Tnsumata a tuturor acestora
depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investipile §i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea Tn care persoana este acponar
sau asociat/beneficiar de Tmprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totals la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare de(inute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2) ac(iuni sau
par(i sociale in societafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate Tn strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanpi emise Tn beneficiul unui terf, bunuri achiziponate in sistem leasing §i alte asemenea
bunuri, daca valoarea Tnsumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate Tn strainatate.

Creditor

ContractatTn anul

Scadent la

Valoare

2017

2027

117.000 lei

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piaja, din partea unor
persoane, organizapi, societafi comerciale, regii autonome, companii/societap nafionale sau institupi 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

1.1. Titular

3

Venitul anual Tncasat

1.2. SoJ/sope

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i trata(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I $i al 11-lea

VII.
Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit ar
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:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Spitalul Judetean de Urgenta
„Mavromati”Botosani

1.2. Sopsope

Prestari servicii medicale

37478

Control financiar/fiscal

75258

4.1. Titular

Dobanda

28

4.2. Sot

Dobanda

1900

1.3. Copii
2. Venituri din a ctiv ity independente
2.1. Titular
2.2. Sopsope
3. Venituri din cedarea folosin\ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sopsope
4. Venituri din invested

4

SC MINDO SA

Dividend

2

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

1900

5.2. Sob/sobie
6. Venituri din activita(i agricole
6.1. Titular
6.2. Sob/sobie

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Sob/sobie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sob/sobie
8.3. Copii

Prezenta declarable constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menbionate.
Semnatura

Data conipletarii
5.06.2018
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S pitalul Judeţean de U rgentă
..M a v ro m a ti" B o to şa n i

TRARE-IESJR
I ....(D.luna^

ARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
asistent sef labrator

Agache Violeta
la Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani

CNP

,domiciliul

, având funcţia
,

Botoşani

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

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Sat Zlatunoaia,
Judeţ Botoşani

intravilan

2006

7.270 mp

1/3

Certificat
moştenitor

Sat Zlatunoaia,
Judeţ Botoşani

agricol

2006

21.350 mp

1/3

Certificat
moştenitor

Sat Storestijud
Botoşani

intravilan

2015

6.500 mp

1/2

cumpărare

Titularuil)
Agache Stetan
Agache loan
Agache D-tru
Agache Stefan
Agache loan
Agache D-tru
Agache Stefan
Agache Violeta

* 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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona
Sat Zlatunoaia,
Judeţ Botoşani

Categoria*
casa

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2006

80 mp

Cota
parte

Modul de
dobândire

1/3

Certificat
moştenitor

Municipiu Botoşani

Titularul2*
Agache Stefan
Agache loan
Agache D-tru

Contract
vanzare/cumpa Agache Stefan
rare
* 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),
apartament

2002

80 mp

1

100

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

VW Passat

1

2003

Contract vanzare
/cumpărare

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

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

2

RON

2015

155.814 lei

1

RON

2015

12.450 lei

3

RON

2010

12.599 lei

3

RON

2015

2.150 lei

1

RON

2017

18.340

1

RON

2015

10.000

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
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.
3.
Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro p
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 Ia

Valoare

2017

2027

117.000

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

1.1. Titular

Venitul anual
încasat

// *

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
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.
3

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Prestări servicii medicale

24.698

Control fînanciar/fiscal

70.284

1. Venituri din salarii
Spitalul Judeten Mavromati
Botoşani
Parchetul de pe langa Curtea de
Apel Suceva

1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente

/

2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

/

3.1. Titular

T

3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

ANAF (diferenţa salarii)

dobanda

6.351

ING BANK

dobanda

214

MINDO SA

dividend

2

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

/

5.2. Soţ/soţie

X

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

/

6.2. Soţ/soţie
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Soţ/soţie
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

/

y/

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

25.05.2017
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Spitalul Judeţean de Urgentă
,,M a v ro m a ti" B oto şa ni

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata,
de asistent sef Iabrator

Agache Violeta
la Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani
,domiciliul

, având funcţia
,

Botoşani.

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

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

intravilan

2006

7.270 mp

1/3

Certificat
moştenitor

agricol

2006

21.350 mp

1/3

Certificat
moştenitor

intravilan

2015

6.500 mp

1/2

cumpărare

Titularul"
Agache Stetan
Agache loan
Agache D-tru
Agache Ştefan
Agache loan
Agache D-tru
Agache Ştefan
Agache Violeta

* 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),
ipr în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

Li

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţâri.
Adresa sau zona

Categoria*
casa

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2006

80 mp

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul21

1/3

Certificat
moştenitor

Agache Stefan
Agache loan
Agache D-tru

Contract
vanzare/cumpa Agache Stefan
rare
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spatii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
apartament

2002

80 mp

1

100

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

VW Passat

1

2003

Contract vanzare
/cumpărare

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

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
»..clusiv 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

2

RON

2015

24.071 lei

1

RON

2015

3.073 lei

3

RON

2010

12.599 lei

3

RON

2015

2.150 lei

*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

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) harţii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2j
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 p
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

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 l l-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

Prestări servicii medicale

27.882

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Spitalul Judeten Mavromati
Botoşani
3

Parchetul de pe lan ga Curtea de
Apel Suceva

1.2. Soţ/soţie

ANAF (diferenţa salarii)

Control
financiar/fiscalPrestari
servicii medicale
Contol fiscal

57.473
14.006

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
SC

SRL

Prestări servicii in sistem
MLM

4.064

1. Titular

dividend

19

4.2. Soţ/soţie

dobanda

29

dobanda

39

dividend

3

2.2. Soţ/sotie

Bucureşti

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii

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
7.2. Soţ/soţie

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
06 . 06.2016
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Şubsemnata*/?
de a s u J + e u '/

// 6 ^ 0 ^ '
/o£,Or<77L$ ir

i/J O t (^~ 7 'f i
S ti-J Î X ,r f .

, având fu neţ ul
t/f* }.

CNR

domiciliul ^ (Q yb. Y d CU
__________________ L______________________________________ ,
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 aliaţi în întreţinerea acestora.

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

Adresa sau zona

Categoria*
/¿/irCfíí/aa

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

& >oţ
/

//

/O

*—/ • -----

Titularul1*
rl
v

'

7
■'

r

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (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-parle şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţâri.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2*

/ V V - <2uufa
/ Q ‘O'd-o

— ~>L— ;

2

/

1

/.
'

* Categoriile indicate sunt: (I) 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.

]]. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

-Q zrtd'h N

J 'iw

Nr. de bucăţi

Marca
\ A X / ~ P ca/J G T

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

M )0 g

/

"" !

/

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 OTĂ :
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 curo
NOT 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

*Categoriile indicate simt: (J) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investi¡ii 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 curo
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/benefîciar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală Ia zi

*Categoriile indicate sunt: ( l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

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.
C r e d ito r

C o n tr a c ta t în a n u l

S c a d e n t la

V a lo a r e

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*
C in e a r e a liz a t v e n itu l

S u r sa v e n itu lu i:

S e r v ic iu l p r e s ta t/O b ie c tu l
g e n e r a t o r d e v e n it

n u m e le , a d r e s a

V e n itu l a n u a l
în c a s a t

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi lrula{iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

4

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul au 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 prcstat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. V enituri d in s a la rii

1.1. Titular

*

/

[/

'

¿ u já fíM x

¿ 9 .

'

n

1.2. S o ţ/g p ţi^

»

câp

1.3. Copii

ţ& iu M

fr fjjo

J z h u s ’
3 3

O f^ th r é
/

2. V enituri d in a c tivită ţi in d ep en d en te

2.1. Titular
r n ;< a m s % 1 ,;^
/
V )/r t Q f < c

2.2. Soţ/soţie

/

t

/

3. V enituri d in c e d a re a fo lo s in ţe i b u n u rilo r

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

4. V enituri d in in vestiţii

4.1. Titular

m

4.2. Soţ/soţie

oklf-rduA$
5. V enituri d in p e n s ii

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
i

6. V enituri din a ctiv ită ţi agricole

6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

3 & X

C in e a r e a liz a t v e n itu l

S u r sa v e n itu lu i:

S e r v ic iu l p r e s ta t/o b ie c tu l

V e n itu l a n u a l

N u m e, ad resa

g e n e r a to r d e v e n it

în c a s a t

7. Venituri din premii p 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

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

6

i S pitalul Judeţean de U rgentă
Spitalul Judeţean de Urgenta „MavtomaâA,f'B®ft)$tlhPotos2n\

DECLARAŢIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie,de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

Subspmnatul/Subsemnaţa
funcţia de
lac7^ . ^ ; . ^ ^ . . . . Q ? . ^ . i ^ ^ . . i f £i:d!^ la r pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin
următoarele active şi datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţâri.
—

Adresa

Categoria*)

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobândire

*) Categoriile indicate sunri{1) agricol; X ) forestier;/(3) intravilan,/Î4)ytucri/ de/Zpă { $ { alte categorii'

Titularul!

ezierenuri

extravilane, dacă sunt în circuitul civil.

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
—
Categoria*) Anul dobândirii Suprafaţa Cota-parte
___ i. __ !_

Valoarea de impozitare

'¿LûpéAfp

Modul de dobândire

Titularul2)

//S/u'thÆ us'e
p n e tA ^

/ L*

~^T

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

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 ori universal sau altele
asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara 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 1.000 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

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
dacă valoarea însumată a acestora depăşeşte 5.000 de euro.

*) 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.

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara investiţiile şi participările în străinătate.
Emitentul titlului/Societatea în care persoana este totală la zi acţionar sau
asociat/beneficiar de împrumut

iTipul*)

Număr de titluri/ cota de
participare

Valoarea

*) 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 (inclusiv taxe neachitate), 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

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

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unei
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii
publice româneşti ori străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau altele
asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 1.000 de euro.*)

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele si adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii
*) Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi

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.

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi 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

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
La "titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), bunurilor
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2)

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

/o.

tolp

DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului d ire c to h ^ ^ |fll / p r j ^ ^ ^ s d ^ ^ ^ ^ < "
sau de serviciu, referitoare la in c o m p iitib m tâ tfa v ro m a ti" B o to şa n i
(Model Ord.M.S.nr.632/20C6)

Subşemnatul/a:.......................................... ........................................Domiciliat în

Adresa profesională: Spitalul Jude]ean de Urgenta„Mavromati Botoşani, strada

Marchian nr. 11 ,
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/si 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 unităti
>

i

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.
j

i

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

Data

l4 ? Q 2016

Semnătura

ŞRiţalul J udeţean de Urgenţa JV[ayrqmat i" B o to şa n i
Anexa nr.2 Ord. M.S.Nr.632/2006

I

Spitalul Judeţean de Urgentă
„Mavromati" Botoşani

IN T R A R E -IE S IR E

„

uuOA .fl..zt.../A A M £l
DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a m embrilor comitetului director, a şefilor de secţie,
de laborator sau de serviciu,ect referitoare la in c o m p a tib ilită ţi

S u b se m natul/S u bsem nata

..........................^

........................................................ )

DonjicJlia t/domicilia tă în

Adresa profesională

'

..

^ (7 W -

^

C

/

//

/x

f

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
1 Nu exerci[ 111010 altă funct-ie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizată. inclusiv în cadrul
vreunei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.
Nu exerc>t nicio altă activitate sau funcţie de manager inclusiv neremunerată
3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie in structurile de conducere ale unei alte unităt,
spitaliceşti.
4

Nu exercit

nicioîn cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile ari. 292 din Codul penal referitoare la
infracţiunea de fals în declaraţii.
Mâ angajez să declar imediat or,ce modificare apăi ută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data

5. ă d -.*L ?/f

SpiW
Judeţean de Urgentă
„M a v ro m a tl" Botoşani

intrare -iesir£
!'■,Fb ^ i6 e--.a ÂĂziNA

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Asistent sef laborator

Agache Violeta
, având funcţia
la Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani
,
, domiciliul

Botoşani,
-

-

9

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, corn pan ii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
Unitatea
- denumirea şi adresa U SC

Calitatea deţinută
acţionar

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni
3104

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor
310

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale emnpaiiiilor/societăţiior naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
ecou ornic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organ izaţii neguvernamentale:
_____ _____
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa
2 . 1.

3. Calitatea de membru î n cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1..... Sindicatul Sanitas

4. Calitatea dc membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute In cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic ___ ___
___ __
4 . 1.

1
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta 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 numefe,
ptenui nele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă;
denumirea şi
adresa

Proceduraprin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durate
contractului

Valoarea
totalăa
contractului

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

Soţ'isoţie.................

Rudede gradul I1'ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică
autorizată/Asociaţii familiale/'Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcate
desfaşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamentek/ Fundaţii/ Asociaţii^
!) 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.b. Nu se declara contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreuna 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
15.05.2019

Spitalul Judetean de Urgenta
" „lV!avronnati" Botosani

.RE^SESIRE
..Zl x 2..LUNA<&...AN/94.&>

DECLARAJIE

d e in t e r e s e

Subsemnata AGACHE VIOLETA avand funcfia de asistent sef laborator
la Laboratorul de analize medicale Marchian nr.ll,al Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati”Botosani
CNP

cu

domiciliul in

Loc. Botosani,Jud.Botosani

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

1. Asociat sau actionar la societal eomerciale, comp anii/societati nationale, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum §i membru in asociatii, func atii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parp
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea depnuta
sociale sau
parplor sociale
- denumirea §i adresa de aepuni
§i/sau a acpunilor
1.1 Sot/SC
S.A
actionar
3104
310

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare $i control ale soeietatilor eomerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor na|ionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea depnuta
- denumirea §i adresa 2.1.......

3. Calitatea de membru In c^drul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale
3 .i......
( f ^ u o O 'c q /
Aup1 a u &Aii
A/

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, funefia definuta §i denumirea partidului politic
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitS{ilor publice linantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societal eomerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Institutfa
Proceduraprin
Tipul
Valoarea
Durata
Data

1

prenumele/denumirea §i adresa

contractanta:
denumirea^i
adresa

careafost
incredin^at
contractul

contractului

incheierii
contractului

contractului

totalaa
contractului

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

So{/so£ie................

Rude de gradul I1}ale titularului

Societal comerciaJe/ Persoana fizica
autorizata/Asocial familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societal
civile profesionale sau societal civile
profesionale cu raspundere limitatacare
desfa^oara profesia de avocat/ Organize i
neguvemamentale/ Fundatfi/ Asocial i2)
I} Prin rude de gradul /s e mjelege paring pe linie ascendenta $i copii pe linie descendenta.
-) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul,
sopjl/sopa §i rudele de gradul I otyin 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.

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

Data completarii
05.06.2018

2

S oita Iu*. Judeţean de Urgentă
~

l\ / la\ / r n m ati" B ü t O â â f t l

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Asistent sef laborator
CNP

Agache Violeta
Ia Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani
, domiciliul

, având funcţia
,

Botoşani
*

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

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
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1.

/

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.0AMMR-membru
3.2. Sindicat - 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.......

/
/
7

1

*

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta 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

Data
încheierii
contractului

Tipul
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa
contractului

Titular.................
/

/

Soţ/soţie.................

Rude de gradul Il}ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
aitorizată^Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionale ai răspundere limitatăcare
desfăşoară profesiade avocat/ Organizaţii
neguvernamentale/ Fundaţii/Asociaţii2*
0 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.b. Nu se declara contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreuna 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
26.05.2017

2

i

Spitalul Judeţean do Urgentă \
„Mavromati" Botoşani

i
I

I

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Asistent sef laborator

Agache Violeta
la Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani

CNP

, dom iciliul

, având funcţia
,

Botoşani,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, corn pan ii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
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 In 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
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
denumirea şi adresa
2.1.

3. Calitatea de membru In cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3-1
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4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________
4.1

1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau 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 Bendkaamldecontracfcnumele,
prenumele/denumirea şi adresa

Ir^ituţia
contractantă:
denumirea şi
adresa

Procéderaprin
careafost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Vaioaea
totalăa
contractului

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

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

Rude de gradul Il)ale titularului

Societăţi comerciale/Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcare
desfăşoară profesiade avocat/Organizaţii
neguvemamentaie' Fundaţii/Asociaţii^
1} Prin rude de gradul 1 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.b. Nu se declara contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreuna 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
06.06.2016
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Spitalul Judeţean de Urgenta „MavmmiUi^Jlotosant
Str. M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .023 1 S p i c u l Ju d eţean d e Urgentă
J
„M a v ro m a ti Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006) i^ssrirT"-..— a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)
N um ele...............................................................................
Prenum ele......... ,r ................................ ................ y . j .......
.
Funcţi a ...............f.
Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă..... A u J U o c 4 ^
A d re s a ^ ..... ...... ......
.....................
Codul poştal
Localiiatea
.........................................
Numărul de telefon (serviciu)
numărul de telefon (acasă)
numărul de fax
...................... , numărul de telefon, (mobil)
...................... , adresa de e-mail
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
1^1 niciuna

(Denumirea societăţii............................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
acţiuni)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
|ş<| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
JxJ niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
|v[ niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
niciuna

(Denumirea societăţii)

1

(Natura activităţii)

4 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenum ele................................................
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|)S| niciuna

(Denumirea societăţii..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
ţQ niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
|/\| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/a!te legătură/legături (fără remunerare) (FR)
\y\ niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Numele, prenumele şi tipul de rudenie
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|£<j niciuna

2

/

(Denumirea societăţii ..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2-l.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
|yf| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
|^| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice) ^

2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
[X'l niciuna

(Denumirea societăţii)

(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
|yf niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.6.Altele
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

4 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
Numele şi prenumele
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
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reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
niciuna

(Denumirea societăţii
de acţiuni)

) (deţinere (Natura participării financiare)

2 . Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
Subsemnatul/Subsemnata

Ú fé r

i/ / &

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate
mai sus.

Data

4

Spi^ j^ r«^etţar. de Urgenta

D EC LA R A ŢIE DE IN TER ES É

Subsemnatul/Subsemnata,
Q

i Ü

Á

<

... ff / £
l £.&7~ i£r,

í t Spitalul

Judeţean

domiciliat în

de

«otoser,.

im v

având

Urgenta

funcţia"

„Mavromati"

Botoşani,

.{y.^ŢTR'/.'rt/'ţS...
/

S

— , 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

1.1....

Nr. de părţi
Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale şi/sau a
de acţiuni
acţiunilor

2. Calitatea de membru în organeje 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.....
.........

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, 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
Procedura
contractantă: pr,n care
Tipu|
Data
Durata
Valoarea
denumirea şi în
. contractului mf eif rili . contractului
totală a
a d re sa
încredinţat
contractului u udt','u,u' contractului
contractul

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 in 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:
Instituţia
5.1. Beneficiarul de contract:
contractantă:
numele, prenumele/ denumirea
denumirea şi
şi adresa
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 l 1) 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 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.

o

