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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

Cotaparte

Suprafaţa

Modul de
dobândire

Titularul1*

------"

c"---------------* 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.
5

Adresa sau zona

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Categoria*

Cotaparte
A

«
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/ h

T

Modul de
dobândire
\
"
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&

J tü ó l,

1

Titularul2*

V

/

/

z

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura
ë \ àÀ c>j u -æ X

Marca

Nr. de bucăţi
?

1
0

\fií )

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

ioo<s

/

l>

Lti,w1
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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

✓

< ^ _ _________ i----- __

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
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

y
s '

--—------------

*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

y '
/
/

'--------------------- *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

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
r*

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

—
7

/

/

/

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

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
1.1. Titular

Sursa venitului:
Serviciul prestat/Obiectul
numele, adresa
generator de venit
__ _ _ _ _ ---------------------- -------- " 7

Venitul anual
încasat

//
1.2. Sot/sotie
i *

1.3. Copii

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

/i

> -f ^ ^ î
1
J

1.2. Sot/sotie

C ^hj

■ T lO fV

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
»

5

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
•>

5

4. Venituri din investiţii
t

4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
î >
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

\

\

f

f t ţ j ! / t
5.2. Soţ/spţîtT"

J& Q Û 9

^
1/
/
_____________ t.

Jc0 d o

f b ^ / ( Â c*-As' 4 r t
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
î

»

5

Sursa venitului:
Nume. adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
}

7.2. Sot/sotie
i

i

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

------------------- -—
__________ ____________________

8.2. Sot/sotie
»

5

8.3. Copii

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

Semnătura
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia^ deţin următoarele:
*i) Prin familie se înţelege soţul/soţi a şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
la Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Tîtularul1)

L_______
—
* 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*
Á

Anul
Suprafaţa
dobândirii
QOaL

Cota/f i

7

1

Modul de
dobândire
C-'Cf

Titularul2'
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XiA { \

î
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura
M

a r D \- < o /$

Nr. de bucăţi

Marca
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MU/

Q
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f

Anul de fabricaţie

¿LOOh

1

Modul de dobândire
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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.
Anul dobândirii

Descriere sumară

Valoarea estimată

r
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

I

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

Valuta

Tipul*

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 asodat/benefitiar de îm rumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală Ia zl

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

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

Servidul prestat/Óbiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

r

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.
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V il. 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/Öbiectul
enerator de venit

Venitul anual
încasat

1, Venituri din salarii
1.1. Titular
'( S /ă l/W
1.2. Soţ/soţie

•r i o ^ o

’ u t ) / . >U
(

4

1.3. Copii

1
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie

*

5. Venituri din pensii
Jă.l. Titular
( P i'A pf ir- C(
5.2. Soţ/stjţi^

0

0>7fr { M
4 - 'i'Z A A .
6. Venituri din activităţi agricole

----------

6.1. Titular
6.2. ^Sot/sotie
__
ţ_ »

5

—

f-T ÍZ .

Serviciul prestat/obiectui
generator de venit

Sursa venitului;
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
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
1

/

/

8.2. Soţ/soţie

A

8.3. Copii

_________

-

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere
ca Tmpreuna cu familia^ detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in Tntretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobandirii

Supra fata

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul”

............::
* 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 bunuri lor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafafa
dobandirii

—

1

Cotaparte

Modul de
dobandire

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/so|ia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse Tnmatricularii, potrivit legii
Nr. de bucafi

Marca

Natura

i/ \ & / p - o - T / ^
7

/

Modul de dobandire

Anul de fabricate
JLcoJL

/

1~

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
fnsumata 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 sumara
----------------" ’

^

Valoarea estimata

____ —

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depa$e$te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile Tnstrainate Tn
ultimele 12 luni
Natura bunului
Tnstrainat

Data
instrainarii
—

Persoana catre care s-a
Tnstrainat

^
-------- ______

----2

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. Active flnanciare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
Tipul*
§i adresa acesteia
^ --------- ------------ ------- ----------

^

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

—

-

*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, investitii directe §i Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depa$e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile f\ p articip ate in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare
---- -

Valoarea totala la zi

r—----------------

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

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

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui terf, 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.
Creditor

Scadent la

Contractat in anul

Valoare

— —
y

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

~

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate 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, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$e$te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

1.1. Titular
1
//
1.2. Sot/sotie

1.3. Copii
<------------ —
*Se excepteaza

uc

———

tu w c ctu / i
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Venitul anual
incasat

VII.
Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
v i ^ ' l \LC ^ r
1.2. Sot/sotie

(J

( 3

39^

1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
4. Venituri din investitii
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

<£boo

(ZjrRJiW
5.2. Sot/spjier
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

5

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

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

S em n atu ra

J.& .

6

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata, Birsan Eufrosina
de
Asistent sef

la

, având funcţia
Sectia Diabet
,

CNP

, domiciliul

Botosani
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1) deţin următoarele:
.....................................
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul1)

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*
apartament

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2002
65 mp

1

Cotaparte

Modul de
dobândire
cumparare

Titularul2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
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 cardurile 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 card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

3

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 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

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.
4

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
Birsan Eufrosina

salariu

31462

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
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
Birsan Dumitru
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

Pensie de boala

5

7308

6.2. Soţ/soţie
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

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
06.06.2017
…………………………

Semnătura
…………………………
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Spitalul Judstean de Urganta.

DECLARATIE DE AV
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cunoscand prevederil£ art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1* detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
— —
•

v

r

.

—
•,

•—
•

>—
=,

.—

i—

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobandirii

Suprafata

Cotaparte

m m tr e

Titulara!1*

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
V-* in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*

' k■
Anul
Suprafata
dobandini

Cotaparte

M odulde
dobandire

Titularul2)

' it difir/
r

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
---------- r ---- ------!----------------

Natura

Marca

Nr. de bucat!
> Anul de fabiiCatie

Modul de dobandire

-

r

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depaseste 5.000 de euro
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 depaseste 3.000 de euro flecare, si bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrainat

Data
tnstrainarii

' Persoana catre care s-a
instrainat

2

Forma
instrainarii

Valoarea

■%

♦

IV. Active financiare
1* Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.
Emitent titiu/societatea in care persoana este
actionar sau asociai/benefidar de imprumut

Tipul*

cota de participare

Valoarea
totals la n
- . ■' ■

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

3

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

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

1 i.1 ■■i" ‘" j........ 1;1 " aa

Contractat in anul

Creditor

"

Scadentla

Valoare

/

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationals sau
institute publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*
--- ---------- ---*:

-w- ---------J----!--

O ne a realizat venitul

Vemtiii

Sursa venitului:

1...

generator aevenit

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

/

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

4

*

VII.
Venituri ale declarantului si ale merabrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal mchei
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Cine a realizat venitul

I
1

IServiciul prestaf/Obiectul
generator devenit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual 1
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
4

^ 9 r fO /

1.2. Sot/spti^
\Cffd(TWA
1.3. Copii

T

—

•

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

/

2.2. Sot/sotie
5. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

/

3.2. Sot/sotie
4. Venituri din investitii
__________________ -__________ ______ ______________ s
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
C TV— __• J*

_ -•

5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

5

/

»

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prem ii si din jocuri de noroc
Cine a realizat venitnl

Serviciul prestat/obiectul
generator de venlt

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie

^
S

'

8.3. Copii

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

9/$.
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DECLARATIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie.de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

SubsemrTatul/Subsemnata

functia de
... declar pe propria raspundere ca Tmpreuna cu familia1) detin

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

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca sunt in circuitul civil.

2. Cladiri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
A d re sa

C ateg o ria* )

A n u l d o b an d irii

S u p ra fata

C o ta-p a rte

V a lo a re a d e im p o z ita re

T itu la ru l2)

M o d u l d e d o b a n d ire
—

~ ^ 0

t- H

Z

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national ori universal sau altele
asemenea, a caror valoare Tnsumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la
momentul declararii.

III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile Tnstrainate
Tn ultimele 12 luni

I.Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
daca valoarea insumata a acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul*)

Valuta

Deschis in anul

Sold/Valoarea la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)
fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participant in strainatate.
EmitentuI titlului/Societatea in care persoana este totala la zi actionar sau
asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*)

Numar de titluri/ cota de
participare

Valoarea

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

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

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

Contractat in anul

Scadentla

Valoare

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

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

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate Tn ultimul an fiscal Tncheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

?n coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penaie, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnqtul/Subsemnata,
de
S/P£
CNP
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cunoscand prevederile art. ^92 din Codul penal privind falsul in declara|ii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1 detin urmatoarele:
*1) Prin familie se injelege sotul/sotia §i copiii afla^i in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
N OT A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte Jari.
Adresa sail zona

Categoria*

Anul
dobandirii

Suprafafa

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularulf)

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap3; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*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.
2. Cladiri
N OT A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte |ari.

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanja; (4) spajii comerciale/de
produce.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sotia, copilul),
iar !n cazul bunurilor !n coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatriculSrii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucSti Anul de fabricate

Modul de dobandire

2. Bunuri sub formS de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arts $i de cult, colecfii de arts §i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cSror valoare
insumatS depS$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.
Descriere sumarS

Anul dobandirii

Valoarea estimatS

III.
Bunuri mobile, a cSror valoare depS$e$te 3.000 de euro fiecare, $i bunuri imobile instrSinate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrSinat

Data
instrSinSrii

Persoana cStre care s-a
instrSinat

2

Forma
instrSinSrii

Valoarea

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 institujii financiare din strainatate.
Institufia care administreazS
$i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Descbis in anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investifi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sis feme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, invested directe $i imprumuturi acordate, daca valoarea de pia{£ insumata a tuturor
acestora depa$e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investi{iile §i participate In strainState.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

NumSr de titluri/
cota de participare

Valoarea totals la zi

*Categoriile indicate sunt. (1) hartii de valoare defnute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2)
acfiuni sau parfi sociale in societafi 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 pe

an:

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

Contractat in anul

Scadentla

Valoare

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societati nafionale sau
institufii 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

Serviciul prestat/ObiectuI
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. Soj/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile ?i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i al 11-lea

4

VII.
Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. §71/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile $i com pleta rile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

____ A

.........

(f]& .
f
^

..
0 //

Venitul anual
incasat

. .

TWTJ

1.2. Sol/spfie
1

Serviciul prestat/ObiectuI
generator de venit

'

1.3. Copii
2. Venituri din activitafi independente
2.1. Titular
2.2. Soj/sotie
3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/so^ie
4. Venituri din invested
4.1. Titular
4.2. So{/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sol/sojie
6. Venituri din activitafi agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

5

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7.2. Sot/sojie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soj/sope
8.3. Copii

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

JA.Q.LMi

6

«

DECLARATIE

SP'^Ui v r o ^ nB^

^

r

a managerului persoana fizica, a membrllor comitetului dlrect<
. . .
-----------f >a
deJaborat<
sau de serviciu, referitoare la incompafihilitati J J /
7 ° 1ss r
(Model O r d M S . n r . 6 3 2 / 2 0 u ^ r ~ ^ ^ ^ L ^ 2 ^ ^ ^ \ S iiy

Subsemnatul/a:....^.(.84M

.

............ Domiciliat in lo c ....£ Z ..........
judejul....... f&L............

Adresa profesionala: Spitalul Judejean de Urgenta„IVIavromati Botosani, strada
Marchian nr. 11 ,
D edar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiife de
(

incompatibilitate de mai jos:
1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv in cadrul
vreunei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.
2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.
3. Nu exercit nicio activitate sau functie in structurile de conducere ale unei alte unitati
t

spitalicesti.
4.Nu exercit nicio functie in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la
infractiunea de fals in declaratii.

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

Data

/o>
72016

Semnatura

S pitalul Judetean de Um enta ,M a v ro m a ti” B o to sa n i
Anexa nr 2 Ord. M.S.Nr.632/2006

Spitalul Judetean de UrgentS
,, iVl a v r o jn a ti" Sot o s& >\i

i N T R A H E *»ES ijR E
DECLARATIE
a managerului persoana fizica, a m em brilor comitetului director, a pefilor de sectie,
de laborator sau de serviciu.ect. referitoare la incom patibilitati

Subsemnatul/Subsemnata

mJbQ9^l/kf.L.

Domiciliat/domiciliata in

Adresa profesionala

M iM:. ..JM.hr...

a hMi.

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu In niciuna dintre situatiile de
incompatibilitate de mai jos:
1. Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/§i indemnizata, inclusiv In cadrul
vreunei autoritati executive, legislative ori judecatore§ti
2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.
2. Nu exercit nicio activitate sau functie In structunle de conducere ale unei alte umtati
spitalice§ti.
4. Nu exercit nicio functie in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declarable cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la
infractiunea de fals in declaratii.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentionate mai sus

Data

Soi ta Iul Ju de ţe a n d e U r g e n ta
P „ M a v r o m a t i" B o to ş a ni

JNTRARE-1ES1
!P

.... f t r

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de W v d r c r f r
SG ?

Gr C /ţQ
la S e c ? } ?

¿r~
4 r (fr £ & r

, având funcţia

, domiciliul / Z O ^ J / W f

CNP

*■
9
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaraţii, declar pe propria răspundere;
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
Interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii ne uvcrnamentale:
Nr. de părţi
Vaioarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa |_
T
_
de acţiuni | şi/sau a acţiunilor

1.1

....

|7

--------- -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, aie companfllor/socletăţilor 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 si adresa 2.1.......

i

I
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
'3 j ' ~ ~
“*
"

i

<d

a

h

h

A- '■

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute In cadrul partidelor politice, funcţia deţinuta şi denumirea partidului politic
__
ii..: .:

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
1i
acţionar majoriţar/minoritar;
Procedura prin
Instituţia
5.1Benefiriaiul decontest numd^
Data
Durata ! Valoarea |
Tipul ~ |
contractantă:

care a fost

1

contractului i

încheierii

contactului

totală a

1

daumiteaşi

înaedmlat

adresa

contractul

contractului

contractului

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

Soţ/90jie............... ..

Rude de gradul T 1ale titulamlui

S ode^com adak/P ascam âcă
autorizată^Asociaţii feiÆiab'CMmete
indivktiale, cabinele asodalE, sodet&i
dvilepiufcaœak sausocietăţi dvile
piofeâcmteQira^urideielinntaâcaæ
desfeoara profesia de avocat/ Otganizaţi
ne^graiTKTTtaje/RindatiyAsoriajiff

1J 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,
solul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura

2

Spitalu! Judetean de Urgent^ ,
,,M a v ro m a ti" B o to sa n i

t

RE/-KESsBl

m

i ....lx 3 na ..(Ja m

DECLARATIE DE INTERESTE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
W

*

Y 1
la

7

, avand functia

^

c?------------X^ f e v i - c Y '

Jj>
----

-------

i-----------------

1

domiciliul
cunoscand prevedeirile art. 292 din Codul penal privind falsul Tn declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, comp anii/societS^i nationale, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru Tn asociatii, func atii sau alte organizatii neguvernamentale:
Unitatea
- denum irea §i adresa -

i i ......

C alitatea detinuta

N r. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
$i/sau a actiunilor

............ ..................... - >

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societa^ilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________
Unitatea
- denum irea $i adresa

C alitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

2.1

ae membru iin cadrul asociafiilor profesionale $i/sau sindicale
3. Calitatea de
3.1

yf-r-f/ 7

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, ob{inute ori aflate
Tn derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori Tncheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
pienumele/denumiiea $i adresa

Institutia
contractanta:

Procedure prin
care a lost

1

Tipul
conliactului

Data
incheieni

Durata
contractuhi

Valoarea
totala a

denumirea^’
adresa

ineredintat
contractul

conUactului

eondactului

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

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

Rude degtadull1'ale titulaiulm

Societati comerciale Persoana fizica
autorizata/ Asodatii familiald Cabinete
individuals, cabmete asociate, societati
civile piofesionale sau sodetati civile
profesionale cu raspunderc limitata caic
desfa§oara ptofesia de avocat/ Qr^nizatii
neguvemamentaie Fundalii/ Asodatii2'
]) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia $i rudele de gradul I obtin contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. N u se declara contractele
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

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

Sempatijra

Data completarii

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Asist.sef

Birsan Eufrosina
la Sectia Diabet

, având funcţia
,

CNP
, domiciliul Botosani,
________________________________________________________________________________________ ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
– denumirea şi adresa –
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1…...

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –
2.1……

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1……

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Instituţia
Procedura prin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa
contractantă:
care a fost
contractului
încheierii
contractului
totală a
1

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular …………...

Soţ/soţie …………...

Rude de gradul I1) ale titularului
…………
Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.
1)
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
06.06.2017
.....................................

Semnătura
……………………………….

2

Spita.,V l J u d e te a n d e U rg e n ta
,,M a v ro m a ti" B otosani

D E C L A R A T IE D E IN T E R E s) ^

Subsemnaful/Subsemnata,
de
Z M
M
h s e ?
CNP

R JA p J

^

^

| ; | f f %%

&Cs7 ^ 0

, avand functia

la

domiciliul / k W J A ^ f r

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

35=2..'----- —-------Z&JTf

g *■* awv»«Mi) WUIja m sau m ue

r;

aui neguvernaj
Nr. de parti
Calitatea detinuta
sociale sau
de actiuni

Unitatea
- denumirea si adresa 1.1......

Valoarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiuni lor

/

regiilor autonome, ale companiilor/societatilor national^ ale institiitiilor de credit, ale grupurilor de interes
sf* aWSottiW-***.
----^ --------------^Je;
f
-- —.—iM
—— M— —
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa
2.1

~

I

H

3.1

P

o^ ajulor p ry ^ io n a |^ i/M u s fa d iM j|» .
f / V /

----1 J

--

—

. ■■V J B I■' -

■- - - - - iiU M' M3CB ia.

r

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de
stat,
local
si ?din
fonduri
externe
ori incheiate cu societati comerciale cu capital
de stat sau unde statul este
_
M
.
i «
m.
*
5.1 Beneficiarul de contract num de,
Frenum dedenum irea si adresa

Institutia
ccntractanta:

—*__*—_____
Pnxeduraprin
careafost

1

T pJ
contractului

Data
inchderii

Durata
contractului

Valoarea
totala a

m aedintat
contractul

denumirea si
adresa

contractuhii

contractuhii

T itular....................

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

Rude de gradul I1}ale titularuhn

Sodetati comerciale/ Pereoana fizica
autorizata/ A sodatii femiliale/Cabinete
irdidduale^cabineteasociate, sodetati
dvileprofeaonale sau sodetati civile
profesionale cu raspundere limitata caie
desfasoara piofesia de avoeat/ Q r^nizatii

/

neguvemam entald Rmdatii/ A sodatiP

Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

Semnatura

or-

2

88SSSgsSg

S pitalu l Judetean de JJrgenta

y rg e n ta

Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax 0231 S I
NFL

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

sani

m

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

Num ele . . . f s i / . Q j . .....
Prenum ele .
............................................... ’ ’ ’ ” ”
F u n c tia ...... .. ......................................................................................
Adresa p ro fe s io n a ^ ^ ^ j^ ^ i] Ju^ ^ ,} ^ Lt e enta „M a v ro m a ti" Botosani.
Adresa
........................................
S tr ......
................................n r.......................
Codul p o s t a l................ L o c a lita te a ........................................................................................
N um arul de telefon (se rviciu ) ........................... , . num arul de telefon (acasa)
........................... / num arul de telefon (m obil)
nu m aru l de fax
..........................., adresa de e - m a il...............................
A)Interese personate
Indica£i m ai jo s toate legaturile cu societat;ile producatoare, d istrib u ito are sau
im p orta toare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im p o rta to are de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din catego riile m en£ionate m ai sus:
l^ n ic iu n a

(Denum irea s o c ie ta tii..................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2 .A ctivitate/a ctivita£i care co nduce/co nduc la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri d u rab ila/d u ra b ile sau pe rm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (co ntract de
m unca cu rem unerare regulata)
l^ n ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

.Interven£ie/intervent;ii punctu ala/p u n ctu ale (IP): conferint;e §\ alte actiuni de form are
niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2 .3 .A lte le
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3 .A lta /a lte legatura/legatu ri (fara rem unerare) (FR)
niciuna

(Denum irea societatii)

1

(Natura activitatii)

4 . Indicate mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l com erciaie, indiferent de profilul acestora:
p r o d u c e , prestari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale so cie ta tilo r com erciaie producatoare, d istrib u ito are sau
exportatoare.

.........

Indicati mai jo s toate legaturile cu societatile producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezen tan tele din t ara ale so cie ta tilo r com erciaie producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile m entionate mai sus:
m niciuna

(Denum irea s o c ie ta tii.............................................)
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2 .A c tiv ita te /a ctiv ita ti care conduce/conduc la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (co ntract de
m unca cu rem unerare regulata)
yj^ n iciu n a

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rve n tie /in te rve n tii punctu ala/pun ctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice
<i*(l niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2 .3 .A lte le
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3 .A lta /a lte legatura/legatu ri (fara rem unerare) (FR)
|^| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4 . Indicati mai jo s toate legaturile cu societati com erciaie, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale so cie ta tilo r com erciaie producatoare, d istrib u ito are sau
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
N um ele, prenum ele §i tipul de rudenie
Indicati mai jo s toate legaturile cu societatile producatoare, d istribuito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezen tan tele din ta ra ale so cie ta tilo r com erciaie producatoare, distribuito are sau
im portatoare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile m entionate mai sus:
|_| niciuna

2

,

*

(Denum irea societatii
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2 .A c tiv ita te /a ctM ta £ i care co n d u ce /co n d u c la o rem u n erare personala
.l.L e g a tu ra /le g a tu ri d u ra b ila /d u ra b ile sau perm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (contract de
m unca cu rem unerare regulata)
v J v
|_| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rv e n tie /in te rv e n tii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): studii clinice §i lu crari stiin tifice
_ niciuna
*
*

(Denum irea societatii)

{Natura sturf,;ior sau'

2 .3 .In te rve n tie /in te rve n tii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): rapoarte de expertiza
_ niciuna

(Denum irea societatii)

(Denum irea produsului pentru care s-a intocm it raportul de
expertiza)

2 .4 .In te rve n tie /in te rve n tii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): a ctivitati de consiliere
L niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura a c t iv ^ iid e consiliere)'"

f f n ic iu M e n tle/,n terV e n yi p u n ctu a l3 /p unctuale d P ) : co nferinfe §i alte actiun i de form are

2 ^Alte^e500'6^^'^

(Subiectul co nferin telo rsau a ctiu n ilo rd e form are)

|_l niciuna

(D enum irea societatii)

(Natura a t t i v i ^ i i) ""

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
L I niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activit^ 0 .........................

4.1ndicati mai jo s toate legaturile cu societati com erciaie, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d is trib u te , im p o rt in orice dom eniu de a ctiv ita te precum
§i cu reprezentantele din tara ale s o c ie ta tilo r co m erciaie producatoare, d istrib u ito are sau
exportatoare.
D )In te re se ale p erso anelo r aflate in in tretin ere
N um ele §i prenum ele
Indicati m ai jo s toate legaturile cu so cieta tile producatoare, d istrib u ito are sau
im p orta toare de m edicam ente, m a teriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
3

reprezentant;ele din t;ara a le societat;ilor com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im p orta toare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile ment;ionate m ai sus:
|_| niciuna

(Denum irea s o c ie ta l
de actiuni)

) (det;inere (Natura participarii financiare)

2 .Indicate mai jo s toate legaturile cu s o c ie ta l co m erciale, indiferent de profilul acestora:
product;ie, prestari de servicii, d is trib u te , im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societa^ilor com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
e xportatoare.

Subsem natul/Subsem nata

.....

de cla r prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte
su sce p tib ile de a aduce atingere o b ie ctivitatii de care treb uie sa fac dovada in cadrul
m andatului meu sunt e num erate mai sus.
Ma a n g a jez sa declar im ediat orice m odificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate
mai sus.

Data

4

Sem natura

r
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DECLARAJIE DE INTERESE
Subsemnul/Subsemnata, ✓ ->
de
S Cr-p
CNP

fifte u M e # p m &*/<*la ^ GC?~> A

, avand funcfia

k r i A rM r? — AJk, / U

domiciliul fh (ffiQ,/<^,a/ f
5

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societa|i comerciale, companii/societafi nafionale, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum gi membru in asociatii, fund atii sau alte organizatii neguvernamentale:
Valoarea totala a
Nr. de parti
Unitatea
sociale sau
Calitatea dejinuta
parjilor sociale
- denumirea gi adresa gi/sau a acjiunilor
de acjiuni
1.1......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societSfilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociafiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:_____________________
Unitatea
Calitatea dejinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea gi adresa 2.1.......

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

______ a rt s

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite,
dejinute in cadrul partidelor politice, funcjia detinuta gi denumirea partidului politic____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridicS, consultants juridicS, consultants gi civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii funcfiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local gi din fonduri externe ori incheiate cu societSfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acfionar majoritar/minoritar: ______________ _____________________ __________ ___________________
Procedureprin
Durata
Tipul
Data
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract numele.
hsdtutia
careafost
incheierii
conlractului
totalaa
contractanta
contractului
prenumele/denumirea si adresa
1

denumirea §i
adresa

incredinjat
contractul

contractului

contractului

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

SoJ/soJie................

Rude de gradul 1°aletitularului

Societaji comerciale/ Peisoana fizica
autorizata/Asoda{ii familial^Cabinde
individuale, cabineteasociate, societap
civileprofesionale sau societal civile
profesionalecu raspundere limitatacare
desfi§oaraprofesiade avocat/Qganizapi
neguvemamentale/ Fundapi' AsociafiP
” Prin rude de gradul I se in{elege parinji pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul,
sotul/sotia §i rudele de gradul I objin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

it, oc. y&iS
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