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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. Tercnuri
NOTA:
Se vor declare inclusiv cele aflate in alte tari.
5

Adresa sau zona

Categoria**

Anul
dobandirii

Suprafata

Modul de
dobandire
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* 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 declare inclusiv cele aflate in alte tari.
>

Adresa sau zona

Categoria’*
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Anul
Suprafata
dobandirii
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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
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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.
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

‘" 0

f/

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat
y
y
______/

^ ___________
2

Forma
instrainarii

Valoarea

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

Tipul*

3
2

L.
2

Valuta

Deschis in anul
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*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.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

J

— ""

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii 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
an:

NOTA:
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 financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadent la

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
institutii 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 venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
incasat

1.1. Titular
/

1.2. Sot/sotie
*
5

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

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular f
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2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
5 »
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3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

A -%Tr2> U

3.1. Titular
/

3.2. Sot/sotie
i *
^

______ __ ______________

4. Venituri din investitii
7
4.1. Titular
/
4.2. Sot/sotie
T

___

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

/

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

— —---------?
/

6.2. Sot/sotie
■
> 5
C

___ .
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A/

7/ U

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

7.1. Titular

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

r -—
/

7.2. Sot/sotie
i

9

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

'

^

8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

Prczcnta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mcntionate.
Data completarii
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1' deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
5
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

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

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

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii
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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
Marca

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

Descriere sumară

Valoarea estimată

.....

c

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
1
J
C__________ - ....
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
¿ r t
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t e n

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

TipUl*

Număr de titluri/'
cota de participare

Valoarea totală la zi

X
____________________________________________ V/

/

c

.

*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 p

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

/

(

_

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectnl
enerator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
încasat

1.1. Titular
4

1.2. Sot/sotie
î *

1.3. Copii

c
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea
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VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiéctùl
generator de venit

Venitul anual
fucaşaţ

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
^ |U 4

T & odut U M A
1.2. Soţ/soţie
* 6 )0 1 /1 4
1.3. Copii

0 Iy ( 1 /
z r r & r f-

M A*

C
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>
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2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
’ -

A
J Ê Ü Q ü O ----

1

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
7

4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
>
•>

5

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular
7.2. 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
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domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca lmpreuna cu familia1’ defin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Anul
dobandirii

Categoria*
h iT H A [ l i m

Suprafafa

2 0 0 /j

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul^

V

i" N T f2 A \) ilM I T o o i f

t

ft

/

* 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 §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*
L

o t
f-A J £

A
4

Anul
Suprafata
dobandirii

Cotaparte

Zoo &

& > % (Z m o t u ' i te /

J W

iH o ty p
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W
i f # fP

1

Titularul2)

M o m iv fit ■e

1 -O c t/p

o

Modul de
dobandire

/

C jJ /V fi/C A A JJdr "t~[ & £ / / £/

* 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 §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
Nr. de bucafi

Marca

Natura

.

f r i / r c l V ^/<Ta / .

if ; v / P t u >

?
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l

4

V W

k tD tP F

Anul de fabricate

Modal de dobandire
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. .

9
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2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de arta $i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei

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

2

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

Tipul*

Valuta

3

kAj

Z-

Ik/O

'
•»
Sold/valoare la zi

Deschis in anul

2o( Z .
2-O /Z
cX ) / j?

oo J^o^U
jfobo® /Lq4J
n o o oo M>/sJ
o

*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 §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
action a r sau asociat/beneflciar de imprumut

-

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

/
/

//

/

r '
*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 msumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro

an:

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

■.

■■ "f ■*
.... '' ........ ....
Creditor

............ ................ ..f ....
Contractat in anul

Scadent la

Valoare

/
/

^

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizajii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institute publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa§e§te 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

/
/

1.3. Copii

/
*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite dm partea rudelor de gradul I $i al 11-lea

4

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

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

//£

h ff

L/ '

\J

c # / V y - f y k C- /•

W k -q j *»-

V uJU

-(A- Mh /

1.2. Sot/sptie

ti•J
U o i-

7 /W fifu

M
tu c o W W C f

Jd

1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

77

( U

^

2.2. Sot/sptie

Z2 Z g o o A
3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
4. Venituri din investitii
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

5

m

/

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

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

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

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
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DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnata,
TIGHILIU MARIA SILVIA
, având funcţia
de
medic sef sectie Chirurgie
la Spitalul Judetean De Urgenta “Mavromati”
,
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
N O T Ă : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Anul
CotaModul de
Adresa sau zona
Categoria*
Suprafaţa
Titularul1)
dobândirii
parte
dobândire
Intravilan
2001
550 mp.
50%
cumparare
Tighiliu Cezar
Intravilan
2004
134 mp.
50%
cumparare
Tighiliu Cezar
* 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.
Catego
Anul
Supra- CotaModul de
Adresa sau zona
Titularul2)
ria* dobândirii faţa
parte
dobândire
CASA
2
2006
140 MP 50% CONSTRUIRE TIGHILIU CEZAR
APARTAMENT
TIGHILIU MARIA
1
1996
70 MP 50%
MOSTENIRE
SILVIA
APARTAMENT
TIGHILIU RALUCA
1
2007
47 MP
5%
CUMPARARE
ANDREEA
* 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
Autoturism

WW POLO

1

2009

Cumparare

Autoturism
WW GOLF
1
2010
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.
1

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
Data
Persoana către care s-a
Forma
Valoarea
înstrăinat
înstrăinării
înstrăinat
înstrăinării
------------------------------------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
N O T Ă : Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
Tipul*
Valuta Deschis în anul
Sold/valoare la zi
şi adresa acesteia
3
RON
2012
50000 RON
2

RON

2012

40000 RON

2
RON
2013
40000 RON
*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
Număr de titluri/
Tipul*
Valoarea totală la zi
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
cota de participare
----------------

----------

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

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

*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:
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*
Sursa venitului:
Serviciul prestat/Obiectul
Venitul anual
Cine a realizat venitul
numele, adresa
generator de venit
încasat
2

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

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

-----------

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

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

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular – TIGHILIU MARIA
SILVIA
1.2. Soţ – TIGHILIU CEZAR

SALARIU - Spitalul Judetean
De Urgenta “Mavromati”
SALARIU – SRL

2. Venituri din activitati independente
1.1. Titular – TIGHILIU MARIA
SILVIA
1.2. Soţ – TIGHILIU CEZAR

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Contract de munca

92998 RON

Contract de munca

23674 RON

Dividente
Dividente

6000 RON
17000 RON

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

Semnătura

09 06 2017

…………………………
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DECLARAŢIE DE AVERE

SubsemnatuL/Subsemnata,
~T/Q> J~ff
de H f A ' t
s z c j n 'e ?
ia
CNP

/ / / f a / ’j.

S / X y V / ')
3c / j r J Z ( j L

, având funcţia
i ^ X / r ^ A f B c x s tf/

, domiciliul

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/sotia 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
dobânJirâ

Suprafaţa

Zoo(
2jpv Q

3>

.---- .

$ 3 0

GotaPâriS

■Modul de
dobândire

t& > /b

Titularul"
jf(fh'¡¿(¿£. CiK

yi&niitU O

* 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, sotul/sotia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
*»"y -r
JTr
Adresa sau zona
Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

[\o
7

Cotapan e

Modul de
dobândire

Titularul9

\p°y¿<
fa o '/ j
*7c

2 .0 o j -

2%

i

1 ) & tü M

fa 1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, in 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
V 'J y

Nr. de bucăţi
M o

Anul de fabricaţie

cu

PooŸ

(

2 o

fla tte r e d ^ 5 /4

Modul de dobândire

[O

HPA&ţtârs n

Ca£

—

2.
Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ş
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

■■- ■■
----- -——----------- '■ "— f_!—
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
înstrăinări}

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 banei sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează şi adresa acesteia .

Valuta

Tipul*

3»

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

2 0 tZ
2 o

£
^

2 o

( S

if o & o
( 2

A p fy

O cro

0 00^

ß& H

*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 tuturo
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv inves ţiile şi participăr s în str nătate.
Emitent tifldWeletätea în care persoana este
acţionar sau asodat/benefidar de împrumut

lip ă i*

Număr l e titiuiif
cota de participare

Valoarea totală la zi

___
K
/

__

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

3

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

¿g- 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
1.1. Titular

Servieta! prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venfâd anin»
încasat

X.
)

1.2. Soţ/sotie

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.
Snrsa venitului:
numele, adresa

Gine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

y?& y/

hJ/yfcC A -

1.2. Sot/sotie
, *
y îQ ta tf o
~ 1.3. Copii

'a

<Scj} / cûV "

S.O ) JeJlteJ

$ '0

O Q -C

5/
(d&o

l

1

2. Venituri din activitati independente

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

3.1. Titular
3.2. Soţ/sotie
4. Venituri din investiţii

4.1. Titular
4.2. Sot/soiie
5. Venituri din p en sii

5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

5

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

Serviciul prestat/oblectul
generator de venit

Menitul anual
încasat

7.1. Titular
T X iH tu a

M /H h 'tf V A 'X

7.2. Sot/sotie
y '

n
(o O eO

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/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
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Spitalul Judeţean de Urgentă

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mi vromîÛî),rcBd?&s(&fltosarn

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

Subsemnatul/Sţjbsemnata .
la
.........
următoarele active şi datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

.
c. k .. .. .^ ^ ^ .^ ^ .^ a v ^ n d ^ fu n Îţia de . . ~*r.. . . . .
declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.
Categoria*)
Anul dobândirii Suprafaţa
---------- !------ -----,— ,--------

Valoarea de impozitare

Cota-parte

77C M

2**>{ —66b

—

Z, '—J2&yLţ

' V.

Titularul

Modul de dobândire

- n r£ s r.
'CsPsh

O h ~ docP/'o -O*

-

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

extravilane, dacă sunt în circuitul civil.

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

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Valoarea de impozitare

L

— 2oc<g —[L ¿ o - J o o %

t

-

(

-

Modul de dobândire

__ Qj j i m P ^ trA t'

(.0 ° j —

IL
f
f-3^3

Titularul2)

rrG fU Z k
T j 'G f t/ Ü k

Qjlx.\+tPt\lib/2Z

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

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

Marca

fc a /e fu A ţ, c

Număr de bucăţi

Anul de fabricaţie

4

2 O0 ^

v v y p o lp
t M ' ¿ r e í J_

X

Zj?

t

Modul de dobândire

S ff

0

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

Anul dobândirii

Valoarea estimată

III. Bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 1.000 de euro fiecare şi bunuri imobile înstrăinate
în ultimele 12 luni
Natura bunului înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana catre care s-a înstrăinat

Forma înstrăinări

j

Valoarea

------------------ -—

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

Tipul*)

Valuta

G rt
cy
C

-

Deschis în anul
17Z_
^ c._
¿ D (j

Sold/Valoarea la zi

O
a

V Ifpwr
o <? <=>

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

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

Tipul*)

Număr de titluri/ cota de
participare

Valoarea

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în
sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000
de euro.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

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

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

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.

1

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

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

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8 1 T itu la r

77' O ^ i!

8.2. Soţ/soţie

-

h Jl

jS? v// A r n 7Z^

(o'o o O

£ o o rz l& l

8.3. Copii

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

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

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de
[ b tf& c
& € (7 7 ^
CNP

1/ f J
^7 ¿ U f
la f j- fr /U fP Jr> r ¿£ t p
' r iijj D

, având funcţija
*
^ ^ O T O fm V /

, domiciliul

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

Categoria*

Anul
dobândirii

s

Suprafaţa

Cota
parte

Modul de
dobândire

Titularul1*

/(OO ----

/

A
Z Ţ T f& W p
tfjJ ll/ffi¡ P h u /•//>
X~
¿ ?

* 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

Cota-

Categoria*

Modul de
dobândire

Titularul 2)

om otoiir
7 7 & /Y /2 , V
0 \A
i

* 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
b /v m

u

Nr. de bucăţi

Marca
vp t

Modul de dobândire

Anul de fabricaţie
Op

w \í j iM U i

Oj

Cm o ^u a j ) a A J J d ) (
V
V
(
SÙ n W) A t .

o

1

J

‘

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

__ —

r
r

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

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

r
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

3
.

Deschis în anul

# J D /Z -

L-

LQ\ l
2j

o

I?

Sold/valoare la zi
¿ /Y

? o o fio A J

22
t O

O 0 O J& O JÜ

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

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

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

3

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent Ia

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

Serviciu] prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

X

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata\iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-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

Serviciul prestat/obiectHl
generator de venit

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

I

Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii

i

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

&? U /

8.2. Soţ/soţie

m -b
'
J j l /J jA T Ş fA jfZ ţ

SC
__

/C <7^0 ñ .

8.3. Copii

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

Semnătura

*0

5
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comer dale, companii/societSti nation ale, institutii de credit, grupuri de
U nitatea
- denum irea si adresa L 1 .......

shivcp'd-F'__________ ,

i s

/

Calitatea detinuta
j

o

.

___

N r. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

o ^ rys* ye

//)

f

t

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or» anizai ii neguvernamentale:
__ _____
U nitatea
denum irea si adresa

Calitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

2. 1.

S

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1.

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 asistentS juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitatilor 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
actionar majoritar/minoritar;
5.1 Benefidani de contract numele,
Institutia
Ptoceduraprin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
pienmnelodennmit^i si adicsa___
contractanta:
contractulm
cateafbst
meheiaii
contractuhi
totalaa

1

denumiieasi
adiesa

moedintat
contradul

contractului

contactului

Titular. ..............
L—----------- I

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

Rudedegradull'aletitnlaiului

Sodetali comadak/ Peraoana fizica
autom ata/ Asodatii fkniliale Cabinete
individualc, cabinete asociate, societad
dvilepnofesionale sau sodetad civile
ptofesionale cu raspunderelimitata care
deslasoaiapiofesia de avocat/ Gganizadi
neguvemamentald Fundatii/ Asociadi2)

/
_________ --------- ■

n Prin rude de gradul I se intelege parinti p e lim e 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. N u se declara contracted
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin m ai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

Semnatura

2

"M a v ro m ati" Botoşani

íntrare -iesir
'R.

i d $ J / n ..A L

J

DECLARAŢIE DE INTERESE

'J/Q^7u ^%L

Subsemnatul/Subsemnata,
de
cnp

la

5 iS C 7 r &

ü L y 'ié'J,

, având funcţia

:

S s n ^ & tj-h e i _______________________________

, domiciliul

9

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sa.u acţiopar la societăţi comerciale, comp anii/soeietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de»
interes economic, precum şi membru în asocia ii, fund aţii sau alte Organizaţii neguvernanientale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
si/şau a acţiunilor
ÎS tiC ir H
JL p q o o
1.1...... ¿ > ( 2 ^
^ * — 1—
5 ° ^
5

/ b G T & 'Z fr N f

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.......

2.

3. Calitatea de membri în cadrul asociaţiilor profesional/ si/saţvf udicalc,
3.1......
"Cu 1
vf-,m u , u 7 U ’i

„

, ^

7^ *
fV*>7^
7TU i v T * b’ rrtri---^------------------------------------__________________ A » ..
n ___ / A , / /
A A .
^
^ L-A. t w u ' t //I x W ' Ï i r - N
__________________________ _¿_______ ¿-1____ ¿-L_______ ÂL_A ___V___ i. A
/J .
( Â
^
e
o
v
/
/
V
W
U
u
/
:
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi de urnirea 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 labugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar niajoritar/minoritar:v
A
■ ’
g;
5.1 Beneficiarul de contract numele
Instituţia
Tipul
Proceduraprin
Data
Durata
Valoarea
î
prenumdUdarumirea á adresa
care a fost
încheierii
contractantă:
contractului
contractului
totalăa
1

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gjadul 111aletitularului

Societăţi comerciale'' Persoanăfizică
autorizată' Asociaţii iâmiliale' Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
dvileprolcsionale sau societăţi civile
profesionalecu răspundae limitatăcaic
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentak/ Fundaţii/Asociaţi?
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 împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

2

&*s* --

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 02315j-8SţSŢ-4^S34-l. 5I-77S0 ___
-Aii_______ _ ¿-¿Aii Operator date cu caracter perstftidl

Spitalul Judeţean de Urgentă
„M a vrom a ti Botoşani

^

jţÎŞwf-1d 81ea n de Urgenta

„iv ra v ro m a ti" B o to ş a n i

SNTRARE-IESIRE

IN Jp A R E ^ IE S IR E

~QMlk*.A.k^i.M ^

X fcZI J $ U MA ,(J an q/±

D EC LA R A ŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L 9 5 / 2006 Art. 176 alin (2) conform art.185 alin.{15)

Subsemnatul / a:

...& » j2omiciliat/a
L
în loc.... •

NiOiuUiA-

...... .

■ â & T b 5 c% H {

judeţul
Adresa profesională
Locul

de

muncă

Spitalul Judeţean

servlciu/birou/compartiment, ...C h iM

m

de Urgenta,,Mavromati" Botoşani

sectie/laborator/

tR ........ ... / str. . Marchian nr. 11.........................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (aca să)........................................,
numărul

de

telefon

(mobil)

........................ ,

numărul

de

fax

........................................

adresa de e-m ail...........................................................................
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlciuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentaie care
stabilesc reiaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentaie care stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului Ia care la care exercit funcţia de manager.
Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Wlă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data

...... I ...... /2019

Semnătura

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnata,
de Medic sef sectie Chirurgie

TIGHILIU MARIA SILVIA
, având funcţia
la Spitalul Judetean De Urgenta “Mavromati”
,

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
SC. CESAROM SRL
ASOCIAT
50%
20100
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 –
----------------------------------3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –
----------------------------------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
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –
----------------------------------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:
Procedura
Valoare
Instituţia
Data
prin care a
Tipul
Durata a totală
contractantă
încheierii
5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresa
fost
contract
contract
a
: denumirea
contractul
încredinţat
ului
ului
contract
şi adresa
ui
contractul
ului
--- ------ ---- ------ --- ------ --- --- --- ----- --- --- --- --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

09 06 2017

……………………………….
1

-pi ta lut Judeţean >
.í-j
„ M a v r o n ^ v i" B

DECLARAŢIE
DE INTERES
*
Subsemnatul/Subsemnata,
J/G H lc ( t
de
& & & T 7 C C i( îP * £ A £ i& la
CNP

A

} \ f \ .
^ p /J V T lU ^

^
^ / $
, având funcţia
rj c e p cr T & f r H
M J /v & p i j f ,

, domiciliul
î

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/sodetăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
U nitatea
- denum irea şi adresa -

C alitatea deţinută

A

-----1.1.......

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

. . .

.

.

'

/ j - S Q

U

>

V aloarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

. a . ' f

ti o

l o

r ?

f y

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiiloEfooeletăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
a.
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvcrn a mentale; ^ -_________ _
U nitatea
- denum irea si adresa

C alitatea deţinută

V aloarea beneficiilor

2.1

3. egalitatea de membru în cadrul asociaţiilor profcstpfrale si/gaujsindicgle
3.1.

4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice,
~ ^
-----^
?
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 bugetdl de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statui este
5.1 Baieficiarul de contract numde,
prenumeledenumirea şi adresa

instituţia
contractantă: „

Procedura prin
careafcst

Tçul
contractului

Data
încheierii

H

s p ; k f^ (

4 * * « ^

Durata
contractului

+ J0 t a f U t

(PuO-t/K

Valoarea
totală a

ibf/

încredinţat
contractul

denumirea si
adresa

contractului

contractului

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

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

-

Rude de gradul: ale titularului

Societari ccrneraale/PersoanaLjca
mtorizata/Asociaţii familiale' Cabinete
individuale, cabinete asociate^ societăţi
civile profesionale sau s a tal svile
profesionale cu raspundere limitata care
iesfaşoarăprofeaa de avocat/ Organizaţii
negnvemamentale'Fundr VAsocia 2>
Prin rude de gradul I se înţelege pân ţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
sotul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preuna cu sotul/sotia si 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

£:..Q.L]£.Lb..

2

Spitalul Judeţean de Urgenta

Urgentă 1
|

Str. Marchian Nr. 11; Cod1Fiscal
Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0Ş31 57'7W0vrom ati" B otoşani

R E -JE S ÎR !

DECLARAŢIE DE INTERES
(Model Ord.M.S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)
Numele ...T lJ.-O h liifff.h S ....... .............................................
PrenumeIe ...h i.'X T U S i........hhlhr.J r !'.. . . . . . . ......................
Funcţia .. M Z ^ t C r.....^ ^ r ..... .........................................
Adresa profesională - Spitalul Judeţean deUrgenta „Mavromati" Botoşani.
Locul de muncă .
.
.
.
.
.
&&&(
Adresa
Str.................................................. . nr. .............. .
Codul p o şta l.... ......... Localitatea ....c k ? . . L ...............................................
Numărul de telefon (serviciu) ......................
, jiu mărul de telefon (acasă)
...................... , numărul de telefon (mobil)
, numărul de fax
...................... , adresa de e -m a il..........................
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|X] niciuna

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

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

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

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

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
U f niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

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

(Denumirea societăţii)

1

(Natura activităţii)

4.1ndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.

B)Interese ale soţului/sgţiei
_
*/)
Numele şi prenumele
......~
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
1^| niciuna

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

(Natura participării financiare)

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

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
l^ n iciu n a

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
|_| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

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

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

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

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

(Natura participării financiare)

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

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

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

(Denumirea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)

2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
|j^ niciuna

(Denumirea societăţii)

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

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

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

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

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.6.Altele
\2\| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără rem unerare) (FR)
|_| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

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

3

reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
|_| niciuna

(Denumirea societăţii
de acţiuni)

) (deţinere (Natura participării financiare)

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

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

Data

4

Semnătura

Spitftloi Jv-> <6:»n o-: Urgentă

iiiWtvft&fii

DECLARAŢIE DE
S ubsem natul/S ubsem nata,
de
w
a / t

/ f bf~(l

CNP

domiciliul

/¿^

(_J

la

, adânci funcţia
/ _______

7

7^9

,

/ ____________

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fandaţii 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

l.i

2. Calitatea de membra In organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor san fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_____________________
Unitatea
- denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membra In cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membra fn organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuiţe,
deţinute In cadrai partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_____________________
4.1

§. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor san demnităţilor publice finanţate de ia bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cn capital de stat san unde statui este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
praTLnnebdaiumirea şi adresa

Instituţia
contractantă;

Procedura prin
care a fost

1

Tipul
contractului

Dala
încheieii

Durata

Valoarea

contractului

totalăa

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Soţ/soţie.................

i

ă

£

o

'¡ f l e c

Ç bkf/i
' & ? H V f X/
' ü

S

I

L

h

) 6 ô 0

------

r> , r

f

i

m

—

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
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

esa.-------

Rude de gradul I11ale titularului

1Prin 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
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
l a T ...o i....2 o .| r

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Wu.. -u i .

Cod Fiscal 4WţlSl:. Telefon lini

<mn

fa r

(1231 517780

; Spitalul Judete»fc..ci&.Dt&enîâ 201S Operator date cgicpmew#e&tmemmt><!îiă U r g e n t a
j
„Mavromati" Botoşani
„M e v ro m s tl" Botoşani

INTRARE-IESIRE

,

ÎESIRE

D E C L A R A Ţ IE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 Ari. 178 elin (1) literele c), d), e) si g), art.185 alin.(15)

Ş ubsem natul/a:...7?.^A ^r...........................^ ^ ^ .d o m ic ilia tfr în.
judeţul...
Adresa profesională
Locul de munca Spitalul Judejean de Urgenta,.Mavromati” Botoşani Str.Marchian nr. 11.
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)...................................... .
numărul de telefon (m obil)............................numărul de fa x .......................... .
adresa de e -m a ll..................................................................................
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mal jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - ari. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),
c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;
spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile ari. 326 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

a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie, de laborator
sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

S u b s e m ria tu l/a : .....................................Tn loc

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 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
>

»

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.
9

9

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

Data

P J jM h l 2016

Semnatura

Spkato?

U-'^entâ

DECLARAŢIE
a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de
secţie, de laborator sau de serviciu, referitoare la incompatibilităţi

Subsemnatul ..

.... .......................................................................................

Domiciliat/a în

................................................ .........................................,

Adresa profesională .

...H .M '.b . fl'..

....

............................................ ,

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 în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Semnătura

Data

go. oQ.

Itfswssfi®«®"“

plH 'uJ J|Jd© teande Urc,
./M a vro m a ti" B o to s a n

lTRAR-E<£ S>itjkECLA,MnE PEPROPRIA RĂSPUNDERE,
Legea nr.

95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul s ă n ă tă ţii- republicata cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatui/Subsemnata,
de

medic

sef/asistent

7
sef

, având funcţia
(concurs/interimar)

al

sectiei/serviciutui/biroului

la Spitalul Judeţean de Urgenta Mavromati” Botoşani,
domiciliat în loc.

jud._
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:

- in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările
ulterioare, mă ai Iu in relaţie de soţ/soţie sau rudenle/afin până la gradul IV inclusiv,
cu următoarele persoane angajate ale secţiei i serviciului:
1. Numele si prenumele
_ _ _ _ _ _ — ■—
, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate _____________ _____________ .
funcţia de______________________ în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele ___________ _
.... _
________ __________...
, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate
_
______ ___ ...________, funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele _________
_
________
, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate ______________________ . ____ , funcţia de__________________________
în cadrul sectiei/serviciului;
Declar că
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.

DECLARATIE PE PROPRIA

S p ita lu l Ju d e ie a n de Urgent^.
RASPUNDER& a v ro m a ti" Botosani

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma fn domeniul sanatatii - republicata cu modificarile si completarile utterioare-

Subsemnatul/Subsemnata,
de

medic

7/ ^ ^

sef/asistent

f a & /& /C

C l? O '

7fa.

sef

fa j U

'" O f (

(concurs/interimar)

al

J

__ iud.

^

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

avand functia

sectiei/serviciului/biroului

la Spitalul Judetean de Urgenta „M avrom ati” Botosani,
domjcnjat in loo

ap..

-

/fa n r & £ f a f f a /

; / __________

____ ,

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

in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile si completarile utterioare,
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pane la gradul IV inclusiv, cu
urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. Numele si prenumele
functia de_
sau gradul de rudenie /afinitate
in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele_
functia de_
sau gradul de rudenie /afinitate
in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele_
functia de
sau gradul de rudenie /afinitate
in cadrul sectiei/serviciului;

sot/sotie

sot/sotie

sot/sotie

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte §i
complete;
- nu am furnizat informatii false §i imi asum responsabilitatea datelor continute in
prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles §i mi-am insu§it in integralitate
continutul declaratiei.
Data

IL ^C

ari. 184 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,
de

medic

j /(■> / f ! ¿ j I J

se f/asistent— se f

k lL l J

/V

(concurs/ijjjBrmrâr)

al

j

având funcţia

sectiei/sejovictului/^maiui

o k i r L u f U s t ‘4 ___________ la Spitalul Judeţean de Urgenta „M avrom ati” Botoşani,
«

CA/P

domiciliat în loc.

iud.

T~Q j / H f J

A ,O 7 ~ ~ Q J ' A J )__________

f

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare,
mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu
următoarele persoane angajate ale secţiei / serviciului:
1. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
, funcţia de
în cadrul sectiei/servi.ciului;
2. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului;

, sot/sotie
~

, sot/sotie

, sot/sotie

Declar că :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.

Medic sef sectie/laborator/serviciul
Semnătură si carafa

s P 'ta *Vl Jucfetean d e U rg e n t^
„ M a v r o m a ti" S o to s a n i

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERL:

art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aorilie b .........................
privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile si completarile ulterioare
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Subsemnata,

7/

^

V/ / \ avand functia de medic sef

(concurs/ipteriTnarj al sectiei/servtcrOlui QW)
Urgenta

„Mavromati”

Botosani.

iud.

___________

CNP

la Spitalul Judetean de
domiciliat

in

loc.

(b &

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

in conformitate cu prevederile art. 1833alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in

domeniul sanatatii - cu modific\rile si completarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau
rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:

, sot/sotie sau gradul de

1. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

, functia

de

in

cadrul

secjiei/serviciului;
, sot/sotie sau gradul de

2. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

, functia

de

in

cadrul

sectiei/serviciului;
, sot/sotie sau gradul de

3. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

, functia

de

in

cadrul

sectiei/serviciului;
Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte si complete;
- nu am furnizat informatii false si imi asum responsabilitatea datelor continute in prezenta
declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate continutul
declaratiei.
f

MEDIC SEF
Semnatura si parafa

D E C L A R A Ţ IE P E PRO PRIA R Ă SPU N D E R E
art. 1833alin. (9 )din Legea nr. 9 5 din 1 4 apri ie&QQâo ţ i i l

d â U r0 Ş H îâ

™ P^ i 5 r o m a t r Boiosam

p rivin d reform a în dom eniul sănătăţii - cu m odificările ş i ci mpleti
'ţările ulterioare

Subsem n a tu l/S u b sem n a ta , / ¡ G H 1 ¿ 2 L ?

S /Z V // )

ş e f (concurs/interim ar) a l sec ţie i/serv iciu lu i f f h f r f c U 2 - Q
de

U rgenta „ M avrom ati” B otoşani,

ttoresdA!)

_____________ la S p ita lu l Judeţean
d o m icilia t in loc.

str.

sc.

bl.

CNP

__, avâ n d fu n cţia de m e d ic

et.

nr.

¡ud.

ap._

cunoscând prevederile art. 292 din Codul pen al privin d falsul în declaraţii\ declar p e propria
răspundere:
- în conform itate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 9 5 din 14 aprilie 2006privin d re form a
în dom eniul sănătăţii - cu m odificările ş i com pletările ulterioare, m ă aflu in relaţie de soj/soţie sau
rudenie/afîn până la gradul TV inclusiv, cu următoarele persoane angajate ale secţiei/serviciu lu i:
1. N u m e le ş i prenum ele
de ru d en ie /a fin ita te

___,/fo ţ/s o ţie sau g ra d u l
\/J ^ L

secţiei/serviciu lu i;
2. N u m e le ş i pren u m ele______ —

[, funcţia de

) j

_ în cadrul

c
________________________________ , so ţ/so ţie sau g ra d u l

de ru d en ie /a fin ita te _______________________ , fu n cţia d e ___________________________ în cadrul
secţiei/serviciu lu i;
9

"

3. N u m e le ş i pren u m ele_______________
d e ru d en ie /a fin ita te ___________________

_, so ţ/so ţie sau g ra d u l
_,"

fu n cţia
de
9

în cadrul

secţiei/serviciu lu i;
D ecla r c ă :
- am verificat datele din p rezen ta declaraţie, care su n t actuale, reale, corecte ş i com plete;
- n u am fu rn iza t in fo rm a ţii fa lse ş i îm i asum responsabilitatea datelor conţinute în prezen ta
declaraţie.
P rin sem narea p re ze n te i confirm că am în ţe le s ş i m i-am în su şit în integralitate co n ţin u tu l
declaraţiei.

M E D IC Ş E F
Sem nătură ş i parafa

