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INTRARE-iESSRE 
? . . .U t UNA I AănIi L .

DECLARAŢIE DE AVERE
La încetarea contractului individual de muncă

Subsemnatul PĂDURARIU
MIHAI având funcţia

de ASISTENT MEDICAL ŞEF A.T.L la SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

CNP domiciliul 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
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

r

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

perto
Modul de 
dobândire Titeiíaru!0

'—

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii ¡Suprafaţa Cota-

_. jpa rte
Modul de
dobândire Titu Şirul2*

BOTOŞANI 1 2015 42 mp MOŞTENIRE
.i»

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

AUTOMOBIL DACIA DUSTER 1 2011 CUMPĂRARE

I

1

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

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.i)00 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Perspapa către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

?

L

2
J

■ >



IV. Active financiare

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

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

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul

-------------------------------1-------------
Sold/valoare hf zi

2 LEI 2015-2019 148.353

2 LEI 2018 20.000

l___ _____ .............................

j

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

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

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

E m iten t t i t lu /s o d e |a i ţ a | |n  ca r e  p erso a n a  este
a e iio n a r  sau  d e  î r n n n i m u t

Ţ ip a i*
N u m ă r  ide titlu r i/

c o t a  d e  n a  rt  ic in a  re
Valoarea toâdă la zi

’ - - - - - - - - -n— -  —-

i
*

i

____________
I*

*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.

I
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an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

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

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

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

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

Creditor i Contractat în anul
—  ------ r-----------------

Scadent la Valoanf

1
-------- .------- ----

r>

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 
: energtcr .de venit

Venituliinuui
încânt

1.1. Titular

?

1.2. Soţ/soţie - ■  — ----- —

1>
.1

1.3. Copii

|
- _  _l

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

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

Cine a realizat veniţii Scrisa venitului: 
numele, adresa

Scrviciall prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitei anual 
in sat

1 Venituri din salarii

1.1. Titular PĂDURARIU Salarii Spitalul. Judeţean de 
Urgenţă ”Mavromati”Botoşani CONTRACT 70.386 Lei

MI HAI O.A.M.G.M.A.M.R. Botoşani Consilier judeţean 29.592 Lei
1.2. Soţ/soţie

-------■— "------ T------------------------- 1

1.3. Copii
n

2. Venituri din activităţi independente 1
2.1. Titular v

'

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor >

3.1. Titular
_  _ _ _ _ _  i

3.2. Soţ/soţie 1

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

*

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

t*

'

5.2. Soţ/soţie 1

1_______________________________

6. Venituri din activităţi agricole
6.1 .  Titular

6.2. Soţ/soţie 4

i



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciiţl prestat/obtectuf 
generator de venit

Venind anual
îa lasa t

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

H______________ ._____.___________________
7.3. Copii

8. Venituri din alte surse >
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

1
8.3. Copii

p — -

r .

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

Data completării Semnătura

10.12.2019

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

!NTRÂRE-!ES!RE

DECLARAŢIE DE INTERESE ../ÂJLML j
La încetarea contractului individual de muncă

Subsemnatul/Subsemnata,
PĂDUARARIU MIHAI , având funcţia

de ASISTENT MEDICAL ŞEF A.T.I. ia SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

domiciliul BOTOŞANI

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

; î. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, coinpânii/societâţi naţidnale, 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
1 i ________________________________________ ____ _______

|--------------------------------------------------------------------------

2. Calitatea de membru jfn organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor 
regiilor autonome, ale cojnpanHfor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupur
ernnnmu'. aIa aeni'krn!r>r ean iîlnr nriolii sitrer ani'/a ii n ; ■ iurti rijintal

, ale 
de intere*

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

_
•

1 3. Calitatea de membru f a cadrul asociaţ iilor profesionale şi/sau sindicale
3.1...... Membru în Consiliul Judeţean al O.A.M.G.M.A.M.R. Botoşani

4. Calitatea de membru-în orgţ 
deţinute în cadrul partl î tm  poli

în d e de conducere, administrare şi control, retribuite sau ^retribuite, 
;ice, funcţia df tinută şi denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinutfe ori aflată 
tu derulare în timpul exercităm funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la ¡bugetul de 
stat, local şi din fontfuri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:

1



5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
care a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
antractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

1________________________________
Soţ'soţie.................

Rude de gradul f ' ale titularului

Societăţi comercial©' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociatê  societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de av< cat/ Orgpn i/aţi i 
neguvemamental©' Fundaţii/' Asociaţi?

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mâi 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: 

10.12.2019
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Subsemnatul
MIHÁI

PĂDURARIU

de ASISTENT MEDICAL ŞEF A.T.I. Ia SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI
, 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.

L Bunuri imobile

1. Terenuri
N OTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adres;! sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul'*

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

1
11i

_______ _
ilt

* 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
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

1 2015 42 mp MOŞTENIRE Pădurariu Mihai
._

_____  ._

i

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerţ: ialş/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 Marea Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobând re

AUTOMOBIL DACIA DUSTER 1 2011 CUMPĂRARE

!

i
i
i

;
j

i
L____  ....

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.

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

2



IV. Active financiare

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

*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 
acesto ra depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

EmTteat titlu/societatea în care persoana este 
acţ ionar sau asoeiat/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



an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pe

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 arii al
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



VIL 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.

( ine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1, Venituri din salarii

1.1. Titular PĂDURARIU Salarii Spitalul. Judeţean de 
Urgenţă ”Mavromati”Botoşani CONTRACT 74.201 Lei

MIHAI O.A.M.G.M.A.M.R. Botoşani Consilier judeţean 17.857 Lei
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul iimual 
încsis; t

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
1
!i__

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

Data completării 
24.05.2019
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Spitalul Judeţean de Urgenta
„Mavro.nati" Botoşani

DECLARAŢIE DE AVERE
NR/ LUNA

Subsemnatul PĂDURARIU 
MIHAI

având funcţia
de ASISTENT MEDICAL ŞEF A.T.I. la SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

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

j
Titularul" '

!

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de lerenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2'

BOTOŞANI 1 2015 42 mp MOŞTENIRE Pădurariu Minai

1



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

*2) La ' Titular' se menţionează. în căzui bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

S Naturai ....... -..  _ ...... Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire !
U : J

AUTOMOBIL DACIA DUSTER 1 2011 CUMPĂRARE
------------------------------------- 1

i
------  —i

___

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

însumată depăşeşte 5.000 de curo

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

—

1

________ ____

111. 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 ci 
înstrăinat

are s-a Forma
înstrăinării Valoarea

2



IV . A c tiv e  f in a n c ia r e

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.

*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* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală ia 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



an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

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

________ ______________________ -
|
1 —  — — - -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comereiale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
in tituţii 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 !
r~ — j

i

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 IIdea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular PĂDURARIU Salarii Spitalul. Judeţean de 
Urgenţă "MavromatUBotoşani CONTRACT 58.000 Lei

MIHAI O.A.M.G.M.A.M.R. Botoşani Consilier judeţean 17.750 Lei
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

_________------------------------------------------------------------- --------- ,

2. Venituri din ac t ivit ăl i independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie ----------------- j
i  !; ' * -------------------- 1

3. Venituri din cedarea fo lo sin ţe i tunurilo r

3.1. Titular ____  _i|

3.2. Soţ/soţie
—1  

i

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular
j

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie



I

r1
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
j 7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
j 7.1. Titular I
i_________________________________1
(7.2. Soţ/soţie
»

'7.3. Copii
!

_________________________________1_______________________________ ,
'8. Venituri din al le surse
8.1. Titular i

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii _j

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Data completării 

23.05.2018

Semnătura
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DECLARAŢIE DE AVERE 

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

că împreună cu familia1) deţin următoarele: 

 

    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

 

I. Bunuri imobile  

 

1. Terenuri 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul1) 

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

       

       

       

     

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

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

 

2. Clădiri 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota-

parte 

Modul de 

dobândire 
Titularul2) 

BOTOȘANI          1 2015 42 mp  MOȘTENIRE Pădurariu Mihai 

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

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

       

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

                                                 
 

                                                

Subsemnatul  PĂDURARIU    MIHAI 

  având funcţia  

de ASISTENT MEDICAL ȘEF A.T.I. la SPITALUL JUDEȚEAN BOTOȘANI , 

CNP   , domiciliul BOTOȘANI 

 , 
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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 

AUTOMOBIL DACIA DUSTER 1 2011 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 

 

N O T Ă :   

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

la momentul declarării. 

 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

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

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

   

   

   

 

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

ultimele 12 luni 

 

Natura bunului 

înstrăinat 

Data 

înstrăinării 

Persoana către care s-a 

înstrăinat 

Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

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

     

 

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

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

 

N O T Ă :   

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

 

Instituţia care administrează 

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

 2 LEI 2015 20000 

 2 LEI 2015 20000 

 2 LEI 2016 41000 

 2 LEI 2016 10000 

 2 LEI 2017 10000 

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

     

 

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

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

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

 

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

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

 

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 
Tipul* 

Număr de titluri/  

cota de participare 
Valoarea totală la zi 

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

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

    

    

    

    

 

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

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

an: 

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

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

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

N O T Ă :   

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

 

V. Datorii 

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

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

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

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

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

    

    

    

 

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

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

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

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

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

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

    

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

    

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

    

 

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

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

 

NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular  PĂDURARIU Salarii Spit. Jud. Botoșani CONTRACT 44075 Lei 

                              MIHAI OAMGMAMR Botoșani Vicepreședinte 19800 Lei 

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    

    

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular    

    

6.2. Soţ/soţie    
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului:  

Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular    

    

7.2. Soţ/soţie    

    

7.3. Copii    

    

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular    

    

8.2. Soţ/soţie    

    

8.3. Copii    

    

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Data completării 
Semnătura 

 

30.05.2017  

  

 



V

Spitalul Judetean  de U rgenta
Mavromati Bocotia<u

DECLARATIE DE AYE

nnatul/Subsemnata, . ^ £ 7 - ^ A I a  l~UA ' _______  , avani
asA  / c 'P  la

Jomiciliul \

Subsemnatul/Sjubseipnata, 
de

CNP

avand functia
49'/*

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia^ detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii

™——n—«-—■—-
Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul1*

---------------^

---------------------—

* 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), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

« 7
Adresa sau zona Categoria* Anul

dobandirii Suprafata Cota-
parte

Modul de 
dobandire Titularul2)

l % e t < 4  AM

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

Natura Marca Nr. de bucati■* ■ Anul de fabncatie Modul de dobandire

L l o t  f

— — _ _ _

—

/

(

V

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

N O T A :
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 fiecare, si bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
Instrainat

Data
instr^inarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

2



>

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

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care adm inistreaza  
si adresa acesteia Tlpul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

- -i •'•>-'*" -•

t

!

1 <3c\ i o  t* ; 2- c?

1 3 , . 2 o  4  C If / .  O cPO

l f cP. o o O

2 OLa " XO. a><£>c>
—

*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

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

Em itent titlu/societatea in  care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de im prum  ujt • n ^ .* c o ta 'd e p tr td p l^ e V aloarea totala la za

' • •' \  -, • - :•

r-----------—---------------------—__

y

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

Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

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 fmanciare acumulate in strainatate.

,rT ,j 'T rw ,; y
‘ Contractat in anul

------------------------
Scadentla. . .. ' •-

--------r— —
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 nationale 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*

. : . ■*. ■... •-■* ;;.. >
Cine a realizat venltul

■ ....
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul 

..  g en era l-d ev fiilt
Venitul anual

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. C o p i j / ^

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

4



1

VTI. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(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'. jV. v - - :__±__—________ :__•-*___•- • •__:____
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular P olJU x( 4s ' ^  J - i'l ./£> T< C o u jJ ^ \^ c  f -

d - f l - M - G . i W, I ' U f O
1.2. Sot/sotie _____

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

-----------------------------------------7------------------------------------ ----------------------------------: ;
4. Venituri din investitiiy
4.1. Titular

^ ----------
4.2. Sot/sotie9 9 s '  /  /

5. Venituri din pensii
5.1. Titular /

/  X/
5.2. Sot/sotie9 9 / X  L

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular r /

/
6.2. Sot/sotie / y .......  /

y

5



r

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venlt

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
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 si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii SemnStni-a

0 6 \ U > t&
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Spitaiul Judetean de Urgent^__________
S p ita iu l Ju d e te a n  de U rgenta  „ M a v d p m a t^ B e to m Y lfa o to sanT

H V J ^ r e ^i e :

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

Subsemnatul/Subsemnata p4  ..avand functia de .̂ d......  ....
la ./\rrj77. f..................,........... declar pe propria raspundere ca impreuna cu familia1) detin
urmatoarele active si datorii:
I. Bunuri imobile 
1. Terenuri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa Categoria*) Anul dobandirii Suprafata Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobandire Titularul

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

2. Cladiri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.

Adresa Categoria*) Anul dobandirii Suprafata Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobandire Titularul2)

f-Q.  ̂A ju
^  (

Jl n ~ l IAa,

*) 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 
care sunt supuse Tnmatricularii, potrivit legii.

Natura Marca Numar de bucati Anul de fabricate Modul de dobandire

A "C A A  A A A  b ^  9 H  M A—*—^

----- ^

_______________________________________________________z ___________________________________________________________________________
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 msumata 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.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimate



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

Natura bunului fnstrainat Data Tnstrainarii 
________________

Persoana catre care s-a Tnstrainat Forma Tnstrainarii Valoarea

2
IV. Active financiare
I.Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
daca valoarea Tnsumata 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 Tn anul Sold/Valoarea la zi

P )/2  /A L

•— 2 f
Categoriile indicate-sfjtfnt_(1) cont curent sau echivalente (^ lu s iv ^ a j) ;  (2) j^ro*ij*bancar sa^cl^ajj^pje; (3) 

fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de ErShsii sau alte^sisteme cu acumulare. . -   ̂ .

T  c t o u  p e e r  l ° ^ e
2. Plasamente, investitii directe si Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piata Tnsumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participate Tn strainatate.

Emitentul titlului/Societatea in care persoana este totala la zi actionar sau Tipul*) Numar de titluri/ cota de Valoareaasociat/beneficiar de Tmprumut participare

_______________________ 2______________________
*) Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute^fitluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti 
sociale in societati comerciale; (3) Tmprumuturi acordate Tn nume personal.

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

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

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 individuals depaseste 1.000 de euro.*)



Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele si adresa Serviciul prestat/Obiectul generator de venit Venitul anual incasat

1.1. Titular ,—

1.2. Sot/sotie J
_________________

.3. Copii

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

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(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.



2) La "titular" se mentioneaza, Tn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), bunurilor 
Tn coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

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

Data completarii
Semnatbfa-^



j&gn de Uroem 
„natl* Botosfc.i

.A B F -rifŞ If'j /

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnaţii 1/Subsemnaţa,
de 4>.fl fVfcA^i '

CNP

semnata, * f iP ^A m  it'cx . ţ j j A  __  , având funcţia

domiciliul 6 (XKA

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
NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

y

* 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

NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2)

l i - O / f h J

S

ik

1



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

fbcj b i Xolf C m m  fâUVUJ7̂
)

/
___

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.

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

2



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

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/valoare la zi

7aj2M2h -PuCK kn "Ct 1 I o / 6 Aoooo & /'

(bc l b&L loto L l-O O d

)

__________________ z
*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

NOT Ă:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

N)
/

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.

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

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

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.

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării

AS'oâ'
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a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director.
sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati

(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

DECLARATIE

Subsemnatul/a: Domiciliat Tn

str. .nr., , bl.. ^ s c ........ et....... ap,......, jude]ul

Adresa profesionala: Spitalul Jude]ean de Urgenta„Mavromati Botosani, strada 

Marchian nr. 11 ,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de 

incompatibilitate de mai jos:

1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn 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 Tn structurile de conducere ale unei alte unitati
i  »

spitalicesti.

4.Nu exercit nicio functie Tn cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la 

infractiunea de fals Tn declaratii.
» i

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

Data ^.C.../..<?.V2016 Semnatura



Spitalul Judeţean de Urgenta ,,M avrom atiJ’ Botoşani

Anexa nr.2 Ord. M.S.Nr. 632/2006

DECLARAŢIE

a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie, 
de laborator sau de serviciu,ect. referitoare la in co m p a tib ilită ţi

Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M a v ro m a tr  Botoşani
INTRJKBE

Subsem natul/Subsem nata t u

Domiciliat/domiciliată în

Adresa profesională S f i i  X  ......................

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/şi 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 in structurile de conducere ale unei alte unităţi 

spitaliceşti
4. Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile ari. 292 din Codul penal referitoare la 
infracţiunea de fals în declaraţii.

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

Data

oă ^Ol



DECLARAŢIE DE INTERESE
Sp¡U.:. , j, di,

NR.

" M a v ro m a r i” B o to s a nT '‘

'jjNTRARE-iESiRF
w tÊ J.iJr¿..fi.I ,

...Subsemnatul/Subsemnata,
PĂDl ARARIU MIHAI , având funcţia
de ASISTENT MEDICAL ŞEF A.T.I. la SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

, domiciliul BOTOŞANI

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

1. Asudat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

U nitatea
-  denum irea şi adresa - C alitatea deţinută

N r. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea totală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1---------------------------------------------------------------------------

h  -

regii! ir autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
econ< mic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:____________ ________

U nitatea
-  denum irea şi adresa - C alitatea deţinută V aloarea beneficiilor

2.1 ..................... - -

3. Ca itatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.L__ Membru în Consiliul Judeţean al O.A.M.G.M.A.M.R. Botoşani J

4. C; li iţea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, i 
deţin iţe în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului p o l i t i c ______________
4.1___ —

-J

5. Ce ittracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în de *u la re în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, Iiţeai şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţio itar inajoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contact numele, Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea

1



prenumde^ienumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

careafost
încredinţat
contractul

contractului ît .dreicni 
contractului

contractului ntalaa 
a Ttractuks

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul I11 ale titulanM

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
i odi viduale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
p^iesionale cu răspundere limitată care 

1 cestaşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
\ neguvanamaiiale/Fundaţii/Asodaţii2)

! ) P rin  rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, ti ularul, 

soţul/'soţia şi rudele de gradul I obţin  contracte, aşa cum  sunt definite la punctul 5. N u  se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin  m ai puţin de 
5%  din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul de dobândire a  acţiunilor.

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

Data completării: 

24.05.2019

2



\
DECLARAŢIE DE INTERESE T^RARE-IES;^

9 VJJ L/-,. ) &IHA.......AN

Subsemnatul/Subsemnata,
PĂDUARARIU MIHAI , având funcţia
de ASISTENT MEDICAL ŞEF A.T.I. Ia SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI
CNP domiciliul BOTOŞANI;

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

L Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, compariii/societâţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii negiivernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1 ................... ■

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_____________________

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

_L
2.1........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1......Membru în Consiliul Judeţean al O.A.M.G.M.A.M.R. Botoşani

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 juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate j 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de j 
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

1



prenumeledenumiiea şi adresa

1 . . .

— contractanta: 
denumirea şi 

adresa

care a fost 
încredinţat 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totală a 
contractului

i  Titular.................

. . . . .  .

Soţ/soţie.................
'

Rude dc gradul 1 1! ale titularului
- _______ - 1.................................

Societăţi comerciale Persoană fizică 
autorizată/ .Asociaţii familiale7 Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată oaie 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

—

f
i

__ I

2 )

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, 

soiui/soţia şi rudele de gradul i obţin contracte, aşa cum sunt definite !a punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
: 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 

23.05.2018

2
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata,     

PĂDUARARIU MIHAI   , având funcţia  

de ASISTENT MEDICAL ȘEF A.T.I. la SPITALUL JUDEȚEAN BOTOȘANI , 

CNP   , domiciliul BOTOȘANI  

 , 

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

 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…...--------------------------------------------------------- -------------------- -------------- ---------------- 

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

    

    

    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……------------------------------------------------ ------------------------ -------------- 

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

   

   

   

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

3.1…...Membru în Consiliul Județean al O.A.M.G.M.A.M.R. Botoșani 

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

 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

acţionar majoritar/minoritar: 

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

denumirea şi 

adresa 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

contractului încheierii 

contractului 

contractului totală a 

contractului 

Titular …………... 

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

Soţ/soţie …………... 

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

Rude de gradul I1) ale titularului 

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

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate,  societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 

5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

 

 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

  

30.05.2017  

 



S p ita lu l Ju d e te a n  d a  U rg e n ta  
,,M a v ro rn a t i"  B o to san j

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnadil/Subsemnata, , avand functia

CNP

c J l J f i J  ' ________________________1_________________________________  ,

Acy/___  la J/-A
r- ! domiciliul y j  d L r ^ f  > 1

V  C ,  /  ~~ V ^

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

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de
<* % • St- ''

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiuni lor
1.1......  J

/ ________

/
^

Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale

Unitatea 
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

de intern
•  • • ~  r  V-

!  • 1 . x ■ ■ ■ - - • , V- V-.
3 s * „ . . . . . . . . a. rrrr; .  • >

Valoarea beneficiilor

...........*

4. Calitatea de membru in organele de condliieere, admimstrare si control, retribuite sau neretribuite, 
definute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridiea, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 B en efid aru ld e  co n tract num de^ In stitu te Procedure prin T p u l D ata D um ta V aloarea
p ren u m d ed en u m iiea  si adresa contractanta: ca re a fo s t contractului incheierii contractului totala a

1



Prin rude d eg ra d u lIse 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 constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

O0.. <>*v- 2

S em natii-"



I V f i i l l l Spitalul Judetean de Urgenta
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 Judetean de Urgenta 

,,M a v ro m a ti" 8o tosan i

I N T R A R E - I E S I B
DECLARAJIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

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

N u m e le .........(f?. Q  [Vr̂ VD̂ V̂ V?
P renum e le ..........J tj^

nr.

numarul de
(mobil)

telefon
numarul

(acasa) 
de fax

Functia ....
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,Mavrom ati" Botosani.
Locul de m u n ca ...... tfLr.t(rr(.........
A d re s a ..............................................
S tr .......................................................
Codul p o s ta l................ Lo ca lita te a ............
Numarul de telefon (serviciu) ........
........................... , numarul de telefon
..........................., adresa de e -m a il...............................
A)Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum si cu 
reprezentan^ele din $ara ale societatilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.P a rtic ip a re  financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
|^j niciuna

(Denumirea s o c ie ta t i......................................) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activ itate/activ itati care conduce/conduc la o rem unerare personala 
2 .1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2 .Interventie/in terventii punctuala/punctuale (IP): conferinte si alte actiuni de formare 

niciuna

(Denumirea societatii)
2.3 .A lte le  

niciuna
lA

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.A lta/a lte  legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|A| niciuna

Y *

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/so$iei
Numele §i p renum e le .......................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
| |̂ niciuna

(Denumirea soc ie ta tii.............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activ itate/activ itati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente, 
munca cu remunerare regulata)
I I niciuna

) (contract de

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/in terventii punctuala/punpfctjale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|_| niciuna

(Denumirea societatii)
2.3.A lte le  
I I niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea socj/efatii) (Natura activitatii)
S.AIta/alt^ fegatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4 .Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d is tribu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (parinfi, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie ^

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din ta ra ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

2



(Denumirea soc ie ta tii............................................. ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
I | niciuna

(Denumirea societatii) \  (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interven£ie/interv^nt;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
I | niciuna

(Denumirea societatii) \  (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3 .In terventie/in terventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
I | niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a mtocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Intervent;ie/interventii punctud^a/punctuale (IP): a c t iv it y  de consiliere 
|_| niciuna

(Denumirea societatii) \ (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/interventii punctuala/pynctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
|_| niciuna

(Denumirea societatii)
2.6 .A lte le  
I I niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Nathra activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|_| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura acfiivitatii)
4 .Indicati mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

D )Interese ale persoanelor aflate in in tre fn e re  
Numele §i prenumele

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum $i cu

3



reprezentant;ele din t;ara ale so c ie ta flo r comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
| /f niciuna

(Denumirea s o c ie t a l .......................................... ) (detinere (Natura participarii financiare)
de actiuni)
2 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata .............................................................................................
/
declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptib ile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate 
mai sus.

Data C> & *7 -

4



Spita lu l Judeţean de Urgentă j 
„M a vro m a ti" Botoşani

NR.

IN T R A R E -) ESI RE >

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Cjf l Ca , J M U -u«UJv...Ua .u.nJu1«v.,..,«.«, ^ ^  j \ jv  u i f  ţ u. fXc/ _________ _______ , având tuncţia
de (Jju A d Ă i J  r^pJbX><. A j j  la ^  qQjJ 'o rvu, J  Jet; c r e u x ' Â * e > 'h ^ Jjut,

CNP , domiciliul /fe>rl

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
-  denum irea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_____________________

Unitatea
-  denum irea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
31.....uţjp  j i t - l s  O- & />T'6< A, -  J>a

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, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 1° ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cane 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul îm preună 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

o6~ 6
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