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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1) detin urmatoarele:
*1) Prin familie se Intel ege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
>

i

* 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
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
5

Adresa sau zona

Categoria*

J
z

Anul
Suprafata
dobandirii

Z-t0Ob
ZtOfO

ft'o '<
S
L
/M cm sbY.
.

1
f

Cotaparte

Modul de
dobandire

Z

_

Titularui2)
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* 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

n itm u h iP n iA

Nr. de bucati

Anul de fabricate

Modul de dobandire

J
IT

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 fiecare, si bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
Data
Natura bunului
instrainat
instrainarii
----------------------

Persoana catre care s-a
instrainat

2

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi si depozite ban care, 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 banci sau institutii financiare din strainatate.
5

Institutia care administreaza
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

x

*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 p articip an t in strainatate.

*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 p

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in benefkiul 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.

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 individual^ depaseste 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa
\

1.1. Titular

\

x
1.2. Sot/sotie
» i

Venitul anual
incasat

X^

\

x

X.

1.3. Copii

^
\

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

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
jnffjU /I&Alu (f/tlftj pULtuinlk
1.2. Sot/sotie
1
/

S i t k i u o { p f j j j * fa r *
/ r

f^ r h iM A u j
1.3. Copii

fc d / i M j j

ft r

c. H

2. Venituri din activitati independente
2. h>Xitular
2.2. Sot/sotie
— ------ ^
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular—
3.2. Sot/sotie

^

\

4. Venituri din investitii
y

4.1. Tiittlm1--------- _
'— —
4.2. Sot/sotie
•>

»

5. Venituri din pensii
5.l7--Titular
5.2. Sot/sotie
•>

»

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

"
— ---------— — ______

6.2. Sot/sotie
j »

5

Venitul anual
incasat

Sursa venituiui:
Nume, adresa
7. Venituri din premii si 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 si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii

Semnatura
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societati najionaie, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru m asociatii, fundatii sau alte organizatii nejuvernamentale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
partilor sociale
sociale sau
- denumirea si adresa de actiuni
si/sau a actiunilor
1.

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale socictStilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiiior ori ale altor organizatii neguvernamentale:

3. Calitatea
ea tie membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale

3.1...

O ftM G M /f H Z -

' M &a

’

4 . Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinutein cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic
_____

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

5.1 Benefidarul de contract numele,
prenumeledarumireasiadresa

frislitutia
»
contractanla;

Proceduraprin
careafost
1

Tipul
contractuhii

Data
mcheiaii

Durata
canteactului

Valoarea
tolalaa

damm ireasi
>
adresa

moBdintat
3
aM tradul

aintradului

conlradului

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

Sot/sode....................
5 »

Rude de gradul I11aletitulamhii

Socidati comeidale/ Pasoana M ca
autcxizata/ Asodatii
» familialey' Cabinde
individuale, cabinete asodate, soddad
dvilepnofesionale sau socidad dvile
profesicrale curaspundae limitala care
deslasoara profesia dc avrxat^ Q ^nizatii
neguvemamenfeild Fundalii/ Asociadi2}

Prin rude de gradul I se mtelege 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 contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

Semnatura

......................
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SpitaMâvrodma1rnBotoLian i

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de Asistent sef

PADURARIU NUSA LUMINIŢA
la Spitalul judeţean Botoşani

CNP

, domiciliul

, având funcţia
,
Botoşani

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

Anul
dobândirii

Categoria*

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

3

2015

375 mp

1/4

moştenire

1

2015

1300mp

1/4

moştenire

1

2013

1OOOmp

cumpărare

Titularul1*
Lupu Viorel
Lupu Costel
Adascalitei
Lidia
Pădurari u
Marcel

* 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*
1
2

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul2*

2005

70mp

50%

cumpărare

Padurariu M.

2010

lOOmp

50%

cumpărare

Padurariu M.

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
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura
Autoturism

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Volkswagen

1

1996

cumpărare

—

---------- - —

__

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

___ _____ _______

Valoarea estimată

~ ~ ~ ~ ~

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

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat
2

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare Ia zi

_____________ ____________

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
-------------------------- -

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare
-----------

3

Valoarea totală la zi

*Caîegoriile 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, di
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*
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul
1.1. Titular

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

—

Venitul anual
încasat

------------------_ _

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
■

ă

7

______

*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

contract

48902

Cm

42632

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Padurariu Nusa Luminiţa

Salariu sp jud Botoşani

1.2. Soţ/soţie
Padurariu Marcel

Salariu

Botoşani

1.3. Copii
Padurariu Ilinca

alocaţie

1008

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

-------------- --------------------- —

2.2. Soţ/soţie

<r

----------

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

r

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
5

---- —^

6.2. Soţ/soţie
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. Soţ/soţie
___ l- - - - - - - - - ---------- — -------

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

V

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

22.05.2019
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S p ita iu l Judetean de U rgenta
„M a v ro m a ti" Botosani

DECLARAJIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de Asistent sef

PADURARIU NUSA LUMINITA
la Spitaiul judetean Botosani

CNP

, doiniciliui

, avand functia
,
Botosani

cunoseand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1*defin urmatoarele:
*1) Prin familie se injelege so|ul/sopa $i copiii aflap in intrepnerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobandirii

Suprafaja

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularulr)

3

2015

375 mp

1/4

mostenire

Lupu Viorel
Lupu Costel
Adascalitei
Lidia

1

2015

1300mp

1/4

mostenire

“"

1

2013

lOOOmp

cumparare

Padurariu
Marcel

95

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so^ul/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte piri.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafafa
dobandirii
2005

1

2

2 0 1 0

1

Cotaparte

Modul de
dobandire

70mp

50%

cumparare

Padurariu M.

lOOmp

50%

cumparare

Padurariu M.

Titularul2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de v acan t; (4) spafii comerciale/de
producpe.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sopa, 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 inmatricularii, potrivit legii
Natura
Autoturism

Marca

Nr. de bucap

Anul de fabricate

Modul de dobandire

Volkswagen

1

1996

cumparare

2. Bunuri sub forma de metale prepoase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecpi de arta §i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa§e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.

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

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat
2

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate !n banci sau institu^ii financiare din strainatate.
Institufia care administreaza
$i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

*Ca(egoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit hancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisleme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, invested directe $i imprumuturi acordate, daca valoarea de pia{a insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investi^iile §i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
aefionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

3

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

*Calegoriile indicate sunt: (1) harlii de valoare definute (tilluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2)
acfiuni sau par{i sociale in societal comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

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, garanpi emise in beneficiul unui terf, bunuri achiziponate in sistern leasing §i alte
aseinenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOT A:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadentla

Valoare

' *---- —

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenponate fafa de valoarea de piafa, din
partea unor persoane, organizatii, societap comerciale, regii autonome, companii/societap naponale sau
institupi publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanpi, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depa§e§te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

i

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. So^/sope

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile $i trata(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 $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. 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
mcasat

contract

45483

Cm

36505

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Padurariu Nusa Luminita

Salariu sp jud Botosani

1.2. Sopsope
Padurariu Marcel

Salariu

Botosani

1.3. Copii
Padurariu Ilinca

alocatie

1008

2. Venituri din activitafi independente
2.1. Titular
2.2. Sopsope
3. Venituri din cedarea folosin(ei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sopsope
4. Venituri din investifii
4.1. Titular
4.2. Sopsope
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sopsope
6. Venituri din activildfi agricole
6.1. Titular
5

6.2. So^/sotie
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii §i din jocari de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
mcasat

7.1. Titular
7.2. SoJ/sope
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. So|/sope
8.3. Copii

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

Semnatura

14.05.2018
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de Asistent sef

, având funcţia
,

PADURARIU NUSA LUMINITA
la Spitalul judetean Botosani

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)

Botosani

3

2015

375 mp

1/4

mostenire

Lupu Viorel
Lupu Costel
Adascalitei
Lidia

Saveni

1

2015

1300mp

1/4

mostenire

-„-

Rosiori-Rachiti

1

2013

1000mp

cumparare

Padurariu
Marcel

* 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
Botosani
Rosiori

Categoria*
1
2

Anul
Suprafaţa
dobândirii
2005
70mp
2010

100mp

1

Cotaparte
50%

Modul de
dobândire
cumparare

Padurariu M.

50%

cumparare

Padurariu M.

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
Autoturism

Marca
Volkswagen

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
1

Modul de dobândire

1996

cumparare

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.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

contract

41235

Cm

21230

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Padurariu Nusa Luminita

Salariu sp jud Botosani

1.2. Soţ/soţie
Padurariu Marcel
Salariu pol locala Botosani
1.3. Copii
Padurariu Ilinca
alocatie
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
5

1008

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

Semnătura

08.06.2017

…………………………
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S pitalul Judeţean de Urgentă
.M a v ro m a tr Botoşani

' NR.

DECLARAŢIE DE AVERE

Subseinnatul/Subsemna^a,
de ■i'Mrtft/ - * w A f ,
L
_____
CNP

P

Â
ia

h

U

, domiciliul

I

m

/ h lţft

__ I , având funcţia f
r M ^ i Â ^ ' U l a - ă /''

ffxyAJJ
f

. - ^

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.
A d r e sa sa u z o n a

3

fi o tO ^ C U x f '
Sf l ' McH/
%-VVoîli'

Anul
d o b â n d irii

C a teg o ria *

S u p ra fa ţa

nc«t

Â s v - r

/

o

t o f t)

/loou/i

M odul de
d o b â n d ir e

<!h
tfh

T itu la r u l1*

W
~

'

$ fWL f î , c ~‘
T

r f -

/0O0(j

£ d/3

/

C o ta p arte

* 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.
A d r e sa sa u z o n a

floŢ'V ' J i h u '
-t o f f u n /

C a teg o ria *

J
3

Anul
S u p ra fa ţa
d o b â n d ir ii

^ OOb '
do t v

Joo ^

C o ta p arte

M odul de
d o b â n d ire

T itu la r u l2*

■J'pO

f
- // ~

h ?f-/^CGX

î

r.

VI

* 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
’A v r d ' r U f l i S M

Marca
V cU c’ S.iV^f(SO<v

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.

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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

>?
/
/
/
/

/
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumuj/

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

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

NOTĂ:
X
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
/
Debite, ipoteci, garanţii emise \y 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

/

X

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
^ X
1.3. Copii
/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 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/Obieetul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie

fV $

u

|/v f k u R - A f a P i

Lv/fjţpţ/ ? r

M

\

/v r d

m

>Î /W

î (> V 2

k i-,

j u ij u J

S ’tfO

1.3. Copii

$ ~ co

__________________________ ________ __
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

5

\

\
\

4

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. 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

6

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

Subsemnatul/a:.....

.jPd.

str^

. . . . ,..Z.(jiAMW.M'JJ.........DomiciIiat Tn loc....
nr....^., bl.... .....sc ■•tfalkia) et...r ., ap..,..... judejul...........................

Adresa profesionala: Spitalul Judejean 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 jo*
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

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.

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

Data

lL jo S j2 0 1 6

Semnatura

S p ita lu l J u d e ţe a n de Urgentă
M savvrro
m a ti" B oto şa ni
„M
om

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botos
Anexa nr.2 Ord. M.S.Nr.632/2006

DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a m em brilor comitetului director, a şefilor de secţie.
de laborator sau de serviciu, ect. referitoare la incompatibilităţi

Subsemnatul/Subsemnata

.P....it.hu,PA.tt..u...
r

/

Domiciliat/domiciliată î n .....

Adresa profesională
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 în structurile de conducere ale unei alte unităţi
spitaliceşti.
4. Nu exercit nicio funcţie in cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 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

Semnătura

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
A f i U 1 d
U U £ -j. H /fii'
de
________ _____ ___ _____ la
_____l i ______ d i h a i i
, domiciliul

, având funcţia
.

Aâlj&A(MJU

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

AM C? H A M fiS t l uoQf a / ' 'ILL-

______

dJ.C/ McUi'

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite san neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic____ _______________
4.1.

“sr:
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridicăTcoîSuîtaiiţăTuwdică, 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
5.1 Beneficiarul de contract numele,
pra lumele/daiumircaşi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
careafost
1

Hpul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumireaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Soţ/soţie ...............

Rude de gradul I11aletitulamlui

Societăţi comerciale/Persoană fizică
autorizată/Asociaţii familiale1'Cabinete
individuale, cabinete asociate; societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu râspundete limitatăcane
desfăşoarăprotesiade avocat/ Otganizaţii
neauvemamentale/Fundaţii/ Asociaţie
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 1 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 1 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* Jwdetaap He Urgent*
K

d w L v i6 » a -»

1

a

13^ S i

CW_..7I /:..LUNA_ c 2..AW ..I M

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
PA hlJ
de .
-V___________________

/?J (J

If U Jifr

LUhHi H i t7^‘_____

la

,,avand functia
^ /fJa lLLL Tj

domiciliul / L jfy Y lM j '
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau acfionar la societSfi comerciale, companii/societSfi nationale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociafii, fundatii sau alte organizafii neguvernamentale:___________
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea §i adresa
de actiuni
$i/sau a actiunilor
1.1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societSfilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau funda{iilor ori ale altor organizafij neguvernamentale:_______________________
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea $i adresa
2.1

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

"

4,'A-H - H- R '

,

SctLw^rh^o

„

A n?fv{]^i

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitS|ilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar: _____________________________________________________________________
5.1 Beneficiarul de contract numele.
Valoarea
Institutia
Procedumprin
Tipul
Data
Durata
pimmide/denumiiea §i adresa
care a lost
contiactului
contiactanta:
incheierii
totalaa
contractuhi
1

denumirea §i
adresa

incredintat
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gjadul I1^1aletitularului

Societati ccmerciale/ Persoana fizica
autmzata/ Asodatii familiale/Cabinete
individuale, cabineJe asociate, societati
civilepnofesionale sau societati civile
profesionale cu raspundere limhata care
desfa§oara profesia de avocat10iganizatii
neguvemamoTtale/ Fundatii/ Asociatii2)
!) Prin rude de gradul 1 se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, 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. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

Semnatura

.....

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Asistent sef

PADURARIU NUSA LUMINITA
la Spitalul judetean Botosani

, 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
3. 1. OAMGMAMR Botosani
2. Sindicatul Sanitas Botosani

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

Semnătura

08.06.2017

……………………………….

2

S P > ^ d Uo ®

" ‘^

nta

DECLARATIE DE INTE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
Jk/i)\/£hrf^

___

CNP

__

A h u fc W ju

P

la
, domiciliul

po

&

, avand functia

M i Hfjy

Jfr 1 /u j fd fcM '- -...........
________/ W z H W

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institutii de credit, grupuri de
•

. i

__ _______• .

__

■

- _L _

•

»

A

*

J

j**

Unitatea
- denumirea si adresa i . i ......

.

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

Calitatea detinuta

1

Valoarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

\
-

)

\

\
\

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

A _ _

1

- V_ K. '

•

J 'm r * . ■

. »

.

Unitatea
- denumirea si adrhsa

■%

]

•

J * ,

, ..a

J

■

J .

.

Calitatea detinuta

J

,

Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru fa cadrul a?ociatiilor profcsionale ;i/sau sindicalc
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
definute in cadrul partidelor politico, functia detinuta si denumirea partidului politic
_________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consoitanta juridica, consultants 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
a tiiu iim

f u a j v i i m i / i i h i | v ji jiciit •

5.1 Benefidam l de contract num de,
prenum dddenum iiea si adresa

■X

___ ______ ___ _

hstitutia
contractanta:

Procedure prin
caieafost
1

Tipul
conlractului

Data
ihcheierii

Durata
coitractului

*■

'.

Valoarea
totala a

d au am ireasi

incrcdintat

ad resa

contractul

contractului

caitia c tu lu i

\

T itu la r.......................

\

\

\

\

S o t/so tie ..................... .

\
R u d e d e gradul I1}aletitulam lui

S ocietati com erciale/ P ersoana fizica
a u tc x iz a t^ A so d a ta fe m ilia le /C a b i^ ^
in d iv id u al^ cab in eteaso d ate, societati
d v ile p o fe sa o n a le sau societati d v ile

\

pro fesio n ale c u raspunderc lim itata care
d e sfa so aiap ro fesiad eav o cal/ Q r^ n iz a tii

Q

n ^ e m a m e n ta le 'R m f a d i/A s o d a d i2*

I} Prin rude de gradul I se intelege parinti pe lime ascendenta si copii pe lime 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 contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Semnatura

Data completarii
..........

2

Spitalul Judetean de Urgenta ..MavromaiL- Botosanr—^ ” " T

f

Sir. M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .02$A

^ T R A R I r lE S ip ^ k

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

A ^ n U v/ )

\

J m

1 1 1)hJA

NR-i

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

Num ele .......... ? a :d m . tfjjj
P re n u m e le ....................
..... 7.
Functia
.0^*....
A d resa profesionala - S pitalul Judetean de U rgenta ,,M avro m ati" Botosani.
Locul de m u n c a .......... 0
................................
A d re s a ...
............................................ ...............
Codul p o s t a l.................Localitatea
..............................................................
N um arul de telefon (serviciu) ........................... , num arul de telefon (acasa)
........................... , num arul de telefon (m obil) ......................... , num aru l de fax
........................... , adresa de e - m a il...............................
A)Ir»terese personate
Indicati mai jo s toate legaturile cu societat;ile producatoare, d istrib u ito a re sau
im p o rta to are de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentantjele din £ara ale so cie ta tilo r co m 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 mentjionate m ai sus:
|«(| niciuna

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

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o rem unerare personala
2 .1 .L e g a tu ra /le g a tu ri durab ila/d u ra b ile sau p e rm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (co ntract de
m unca cu rem unerare regulata)
|j 4 niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctu ala/pun ctuale (IP): conferint;e §i alte ac£iuni de form are
1251 niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 .3 .A lte le
|^[ niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3 .A lta /a lte legatura/legatu ri (fara rem unerare) (FR)
l^ n ic iu n a

(Denum irea societatii)

1

(Natura activitatii)

4 . Indicate m ai jo s to ate legaturile cu societati com erciale, indiferent de profilul acestora: ^
productie, prestari de servicii, d is trib u te , im po rt Tn orice dom eniu de activ ita te , precum §i cu rep rezen tan te le din tara ale so cie ta tilo r com erciale producatoare, d istrib u ito a re sau
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei
Num ele §i prenum ele ....IM T fiU /L iffU M ...
Indicati m ai jo s toate legaturile cu so cieta tile producatoare, d istrib u ito a re sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale so cieta tilo r com erciale producatoare, d istrib u ito a re sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei so cieta ti din categoriile m entionate m ai sus:
|^J niciuna

(Denum irea s o c ie t a t i............................................ )
(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 p erm anenta/perm anente (LD) (co n tra ct de
m unca cu rem unerare regulata)
niciuna

(Denum irea so cie ta ti)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2 .2 .In te rv e n tie /in te rv e n tii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice
|_4 niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 .3 .A lte le
|
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3 .A lta /a lte le gatu ra/le gatu ri (fara rem unerare) (FR)
\_j\ niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

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

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Num ele, prenum ele §i tipul de rudenie
Indicati mai jo s toate legaturile cu so cietatile producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale so cieta tilo r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile m entionate m ai sus:
|_| niciuna
2

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

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc 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 p e rm an e n ta/p e rm an e n te (LD) (co n tra ct de
m unca cu rem unerare regulata)
1^| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii pu n ctu ala/pu n ctu ale (IP): studii clinice §i lucrari § tiintifice
l^ n ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2 .3 .In te rv e n tie /in te rv e n tii p u n ctu ala/p u n ctu ale (IP): rapoarte de expertiza
[</| niciuna
O

■ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Denum irea societatii)

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

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctu ala/p u n ctu ale (IP): activitatji de consiliere
U | niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2.5.Intervent;ie/intervent;ii pun ctu ala/p u n ctu ale (IP): conferin^e §i alte actiuni de form are
niciuna

(D enum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2 .6 .A lte le
|^1 niciuna
)

I;:;::;:;;;;:;;;:;;;;;:::::;;;;;:::;:;::

I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
jiff'n ic iu n a

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndicati m ai jo s toate legaturile cu societati co m erciale, in d ife re n t de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d is trib u te , im p o rt in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu re p rezen tan te le din tara ale so cie ta tilo r co m erciale producatoare, d istrib u ito are sau
e xp ortatoare.
D )In te re se ale persoanelor aflate in in tre tin e re
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 portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura m edicala, precum §i cu
3

reprezen tan tele din tara ale so cieta tilo r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale san ita re , aparatura m edicala.
l.P a rtic ip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile m entionate mai sus:
|_| niciuna

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

2 . Indicati m ai jo s toate legaturile cu societati com erciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d is trib u te , im po rt in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale so cieta tilo r com erciale producatoare, d istrib u ito are sau
e xportatoare.
Subsem natul/Subsem nata ............................................................................................
/
declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte
su sce ptibile de a aduce atingere o biectivitatii de care treb uie sa fac dovada in cadrul
m andatului meu sunt e num erate mai sus.
Ma angajez sa declar im ediat orice m odificare aparuta in legatura cu cele m entionate
mai sus.

Data

Sem natura

S p italul Jude ţea n de U rgentă
„M e v ro m a ti" Botoşani
IN T R A R E -I^SIR E ..

,

DECLARAŢIE DE INTEREI >EitŞ£Ln_
Subsemnatul/Şubsemnat
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, domiciliul

cunoscând prevederile a#t. 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 si adresa -

C alitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

V aloarea totală a
părţilor sociale
si/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 -

V aloarea beneficiilor

Calitatea deţinută

/*

2.1

ae membru în
in cadrul asociaţiilor protestonaie
3. Calitatea de
profesionale \şi/sau sindicale
3.1......
/ VV. ' W t M r' ,M , f ( t *
^
- ,---- •
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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:
Valoarea
Procedura prin
Tipul
Durata
5.1 Beneficiarul de contract numele,
Instituţia
Data
prenumde/denumirea şi adresa

contractantă:

care a fost

1

contractului

încheierii

contractului

totală a

denumirea şi

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Sot/sode..................

Rude de gradul Ilj ale titularului

Societăţi comerciale'' Persoană fizică
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociat^ societăţi
dvileprofesonale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?
1*Prin 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, titularul,
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 sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai 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

Semnătura

P.Q.. .kQ.L.~
l
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