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DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnata LUNGU CAMELIA avand func(ia de Asistent Coordonator
la Laborator B.F.T.-Pediatrie, Marchian nr.ll,al Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati”Botosani
CNP

cu

domiciliul in

Jud.Botosani

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familial) dejin urmatoarele:
1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, comp anii/societaji nafionale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asocialii, funt alii sau alte organizalii neguvernamentale:
Nr. de par{i
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea depnuta
sociale sau
parjilor sociale
- denumirea §i adresa de acpuni
§i/sau a acpunilor
11
_____---- ---------_____----- — ---------------______________
--------- ----- '
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societStilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societajilor nafionale, ale institutiiior de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asocialiilor sau fundatiilor ori ale altor organiza(ii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea depnuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea §i adresa 2.1.......
_______ — -------

_____— ----- -— "
...— — — —
3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... MEMBRU O.A.M.M.R. BOTOSANI
MEMBRU SINDICATUL SOLIDARITATEA BOTOSANI

4. Calitatea de membru fit organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuitc,
detinute in cadrnl partidelor politice, funetia dctinuta yi denumirea partidului p o l i t i c _______ __________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, objinute ori aflate
in derulare in timpnl exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finanjate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acjionar majoritar/minoritar:
5.1 Bencliciarul de contract: numele,
Institutia
Procedum prin
D ata
Tipul
D uiata
Valoarea

1

prenumele/denumiiea §i adtesa

contractanta:
denumitea§i

careafost
ihaedinjat

adresa

contractul

contractului

incheierii
contractului

contractului

totalaa
contractului

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

Sof/sojie....................

R ude de gradul I11aletitularului

Societal comerciale/ Persoana fizica
autorizata/ Asociapi femiliale/ Cabinete
individuate, cabinete asociate, societal
civile profesionale sau societafi civile
p tofeionatecu nlspundete limitatacare
desfa§oara profcsia de avocal/ Qrganizajii
neguvemamentale/ Fundafii/ Asociafii2)

1} Prin rude de gradul I se infelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dcpnuta, titularul,
soful/sofia §i rudele de gradul I obfin 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 menfionate.

Data completarii

Semnatura

18. 02.2020
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DECLARAŢIE DE I N T E R E f e s ^ ^ ' ^ l u Î S / ?
Subscmnata LUNGU CAMELIA având funcţia de Asistent Coordonator
ia Laborator B.F.T.-Pediatrie, Marchian nr.ll.al Spitalului Judeţean de Urgenta „Mavromati”Botosani
CNI*

cu

domiciliul in

Loc. Botoşani,Jud.Botosani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familial) deţin următoarele:

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
Unitatea
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

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 neguvemamentale:
2.

Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
..... m e m b r u ’o .ă .m .m Tr . b o t o ş a n i
MEMBRU SINDICATUL SOLIDARITATEA BOTOŞANI

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică,consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
derulate în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
-sat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale eu capital de stat sau unde statul este
acţionar ma joritar/minoritar:
___
__ _______ _________ _________ _____
UI ILi Kiieiaml de contract: numele.

Instituţia

Procedura prin
1

Tipul

Data

Durate

Valoarea

contractantă:
denumirea şi
adresa

“;!¡nrle/do,uimirea şi adresa

care a fost
încredinţat
contractul

contractului

încheiem
contractului

contractului

tolalăa
contractului

1'itular ..............

Soţ/soţie.................

Rude de g.rudul 111ale titularului

Societăţi comcreiale/ Persoam fizică
■».ii*'.rî/ală7Asociaţii familiale/ Cabinete
bineţe asociate, societăţi
, Unionale sau societăţi civile
profesionale cu răspiuxlcre limilalăcare
desluşoară profesia dc avocat/ Organizaţii
¡reguvemamentab' 1umdaţii/ Asociaţii
##n\

1' Prin rude de gradul 1 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 1 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
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
cura eterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Semnătura
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciaie, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Unitatea
denum irea si adresa

C alitatea detinuta

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea to tala a
partilor sociale
si sau a actiunilor

1.1,

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciaie, ale
regiiior autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale;_______________________
U nitatea
- denum irea si adresa

C alitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

2. 1,

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3 .1 ....... /fr/l
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4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiiior, mandatelor sau demnit§tilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciaie cu capital de stat sau unde statui este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Baieficiarul de contract numde.
penumde/denumhea si adresa

Institutia
contractanta:

Procedure prin
caieafost
1

Tipul
contractului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

daiumireasi
adiesa

incredinlat
caitractul

ccnlractului

contractului

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

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

Rudedegadul I^aletitulamhi

Societati ccmetcialt Persoanafizica
autaizaa .*1^008111 famihale, Cabinete
irKividuale,cabineteasociate, societati
civile profesionale sau societati civile
profesionale cu raspundere limitata caie
dcsfasoara piofesia de avocat/ Gganizatii
neguvernamentale'Fundati ,\sociatii21
11 Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
21 Se vor declara num ele, denum irea 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 contractele
societatilor com erciaie 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 modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

Semnatura

.....

2

