
Subsemnatul/Subsemnata, 
de AS.MED.SEF SECŢIE

DECLARAŢIE DE INTEI

AS. Med.HUTU NICOLETA-AURELIA , având funcţia
la SP. JUD”MAVROMATI”-PSIHIATRIE-Vl-Cronici ,

domiciliul BOTOŞANI
9

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţiom 
aţii sau alte organiz:

tie, instituţii de credit, grupuri de 
iţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

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

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 OAMGMAMR Str. MarchianNr.il BT Membru Consiliu Jud.

1
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 Sindicatul „SOLIDARITATEA SANITARA”-BOTOSANI

OAMGMAMR Fii Botoşani

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
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 maj oritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Pioceduraprin Tipul Dala Durata Valoarea
ptmrmelefienumirea şi adresa contractantă: arrea fost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţk)ţie............... ........................

Rude de gradul I11 ale titularului

Societăţi comerciale/' Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii foniliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale ai răspundere limitată cate 
destaşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamenlale/Fundaţii/ Asociaţiî

I ) 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 soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

Jk>. o S
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’►■"“vyj J u a 9 ie 3 n  ae U rgen ta  
„M avro m ati"  Botoşani

INTRARE-IES1R& i ^
^ ^i/...ţui....ljc|ARAŢIE DE INTERESE

Subseninatul/Subsemnata, AS. Med.HUTU NICOLETA-AURELIA , având funcţi;:
de AS.MED.SEF SECŢIE la SP. JUD”MAVROMATI”- PSIHIATRIE-VI-Cronici

, domiciliul BOTOŞANI

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funt

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupur 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

i de

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea total 
părţilor socia 

şi/sau a acţiun

ă a
le
lor

1.1...:..--------------
_3|Ş r

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

ale
eres

■Unitatea
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilo

2.1 OAMGMAMR Str. M arch ianN r.il BT Membru Consiliu Jud.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 Sindicatul „SOLIDARITATEA SANITARA”-BOTOSANI

OAMGMAMR Fii Botoşani

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori a late 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetid de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:_____________________________ __________r_ _ _____________ __ _____ gljfr-
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumeledenumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valujrea 
totala a

1



I
denumirea şi 

adresa
încredinţat
contractul

contractului comme ului

Titular .v............... ...............................

1

Soţ/soţfe.................. ...........................

Rude de gjadul I11 ale titularului

î

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi dvile 
profesionale cu răspundere limitată caie 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvepamentale/ Fundaţii/ Asociaţii3

1

—

' Prin rude de gradul I  s t  înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2| Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% diii capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

...... .LçLâcüS».

Semnătura



DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, IIUTU NICOLETA AURELIA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 

de ASISTENTA SEFA SECTIE la „MAVROMATI” BOTOSANI PSIHIATRIE I-A
BOTOSANI

CNP , domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara(ii, declar pe propria raspunderc:

1. Asociat sau aefionar la societafi comereiale, comp 
interes economic, precum §i membru in asocia{ii, func

anii/soeietafi nafionale, institufii de credit, grupuri dc 
afii sau alte organizatfi neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta

Nr. de parji 
sociale sau 
de aepuni

Valoarea totala a 
parplor sociale 

§i/sau a acpunilor
1.1...... NU

.

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i eontrol ale societafilor comereiale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale alter organizafij neguvernamentale:_______________________

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1 Membru CJ al OAMGMAMR - filiala BOTOSANI

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindieale
3.1 Membru sindicatul „SQL1DARITATEA”- BOTOSANI
3.2 Membru OAMGMAMR - BOTOSANI

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
definute in cadrul partidelor politiee, funefia definuta $i denumirea partidului politic______________________
4.1 NU

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridical, consultants juridica, consultant $i civile, obfinute ori allate 
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publiee finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societal comereiale eu capital de stat sau unde statul este 
aefionar majoritar/minoritar: _______________ ____________ __________  _______ ____________________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institiipa Procedure prin Tipul Data Durata Valoaiea

1



penumele/denumiiea §i adiesa contractanta: 
denumiiea §i 

adiesa

caieafost
inciedinfat
contractul

contractul ui inclieieiii
contractului

contractului totalaa
contractului

Titular................ NU

Sofsope................ NU

Rude de gradul I11 ale titulainlui
NU...............

Societal comerciale/ Persoana fizica 
automata/ Asocial familiale/ Cabinete 
individuale,cabineteasociate, societati 
civile profesionale sau societal civile 
piofesionale cu raspundeie limitata caie 
desfasoara profesia de avocat/ Qganizatii 
neguvemamentak/ Fundapi/ Asocial

1} Prin rude de gradul I se injelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

sopd/sofia §i rudele de gradul I obpn contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul Tmpreuna 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 declarafie constituie act public raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura

15. 05.2018

2



^pitalul Judetean de Urqenta 
..Mavromati" Sotosani

Subsemnatul/Subsemnata, -Uufu M , avand functia
d e ____<3>f? bb& tfo  S e e / /  la j u r f *  A /hv/'& SY icC /j

( tQ ± o ^ _ n i_

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea si adresa -*

Calitatea detinuta
Nr. de parti 
scciale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1......  ................. ^ *r" /

/ / l . " T 7
/ / --------- T----------------

/ /

regiilor autonome, ale cpmpauiilor/societatilor nationale, aje institutiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea 
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2. 1.

2

• •lorprofcsiona. :y  \"g: ^f,ET’7:’v "v'

3. 1 . TI. /Vt_____________________  f  ALt'h-A A 'T -ATE*  ________
o2- m t m h w  O k M G - M A M y 'A < * M rtQ /V 4

OAtiCyHA fb fL> , rA^r^thA i Cou xr/T i/(! fadJf'Jea?rl caj?

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,

4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta jundica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiiior, 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

5.1 Berdidani de contract numdê Institutia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumde/denumirea si adresa contractanla: careafost contractului inchderii contractului totala a

1



denum irea si 
adresa

m aed in tat

conlractul

ccntractului contractului

T itu la r.......................  ............. —r-

- Z
~ .......................Z- ■ - 2 ,

-

Societati c o m aaa le /P e rso an a  fizica 
autorizata ' A so d atii lk n ilia k / C abinete 
individual^ cabineteasociate, societati 
d v fle jx o feao n ale  sau  societati civile 
p iofesianale a i  ra sp u n d ae  lim itala care 

d esfisoara p iofesia d e  avocat/ Q ^ n iz a tii 

n ^u v em arn en la le , R in d atii/A so d ajii2)

7 L z

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii Semnatura

P A :

2



3sa*g

Spitalul Judetean de Urgenta „Mi
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax. 01 3

# k  U r g e n t a  j  
B o to san i

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

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

Numele ..............
P renum e le ..................... ....................................................................
Fu n c£ ia ............. ........................... ......................................................

Botosani.

(acasa) 
de fax

Adresa profesionala - Spita lu l Judetean de Urgenta ,,Mavrom ati"
Locul de munca ..........f?................. .. S .
Adresa ........ ...............................................................A........
S tr....... lOtlM...................................................... nr. . . . O h ........  . „  •
Codul p o s ta l................ Lo ca lita te a ................................................................................
Numarul de telefon (serviciu) . numarul de telefon
7TTT7........>rr:.......  , numarul de telefon (r^obil) numarul
.........7777........... , adresa de e-mail
A)Interese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societatjile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Pa rtic ip a re  financiara la capitalul unei societatji din categoriile men£ionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea so c ie ta t ii..................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
^ fn \c \una

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferin£e §i alte actiuni de formare 
k s f  niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.A lte le

Jfcgf niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.A lta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR) 

niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
produc^ie, prestari de servicii, d is tribu te , import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale so c ie ta tlo r comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale so|ului/sotiei
Numele §i p renum e le ..........................................................
Ind ica t mai jos toate legaturile cu soc ie ta tle  producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale soc ie ta tlo r comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei soc ie ta t din categoriile m entonate  mai sus:

X f  niciuna

(Denumirea soc ie ta tii............................................ ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2 .Activ ita te /activ ita t care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
.Interventie/interven^ii punctuala/punctuale (IP): studii clin ice §i lucrari §tiin^ifice 
niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3 .A lte le
X l  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.A!ta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale soc ie ta tlo r comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

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

Ind ica f mai jos toate legaturile cu soc ie ta tle  producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale soc ie ta tlo r comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
y ^ r t ic ip a re  financiara la capitalul unei soc ie ta t din categoriile m entonate  mai sus:
F T  niciuna

2



(Denumirea so c ie ta tii.............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2 .A ctiv ita te /activ ita t care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin^ifice 
J>£mciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2 .3 JUIn te rven te / in te rven ti punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 

niciuna

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

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): a c tiv ita t de consiliere 
J k J n ic iu n a

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare 

yf<| niciuna

(Denumirea societatii)
2jfLAItele

niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)

J> tf niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4 .Ind ica t mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, ind iferent de profilul acestora: 
p ro d u ce , prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale so c ie ta tlo r comercia le producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

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

Ind ica t rnai jos toate legaturile cu soc ie ta tle  producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu



reprezentant;ele din t;ara ale so c ie ta flo r comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. ' *
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:

(Denumirea soc ie ta tii.......................................... ) (detinere (Natura participarii financiare)
de actiuni)
2 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productjie, prestari de servicii, d is tribu te , import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

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

IX  OS JlQfi,
D a ta ..................................r  Semnatura

4



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, .... având funcţia de

la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,

CNP ............. ........... domiciliat în ..................................................................

............ ......... ..................., 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 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau aUnitatea

denumirea şi adresa sociale sau 
de acţiuni 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
- denumirea şi adresa - beneficiilor

2.1....

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
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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, consultanţă şi civile, obţinute sau 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

5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractantă: Prin care TipUl . ?,ata .. Durata Valoarea
a fost __încheierii ___________ ___........ totala aprenumele/denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa
. ,. . .contractului ,"T"'',r ,î' .contractuluiîncredinţat contractului contractului
contractul

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)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din 
fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar:

5.1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea 

şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



Titular............
Soţ/soţie.............
Rude de gradul l 1) ale 
titularului...............
Societăţi comerciale/Persoană 
fizică autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii2)

1} Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie 
descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin 
calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum 
sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la 
care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 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.g.cF. Zjq/(T
Semnătura JtVdxZ


