Spitalul Juatiui-an fie: Urcontâ
,, M avj'fe mă ti" Boteatth i

IN T R A R
J

m

k

iE S I B E

, i L

i k

P

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de /2&. CLOOrtcd0/M7#/Z

C-<$/2 ş((A
<9/>
c-/zJ-î~d>/e'

_______ Ia ___
domiciliul

_____ , avă. i; ■■
.v-idia
P t*>
A ',Ar~i&''c-£___ _ ,

/£><?/£? 3 -^ 0*

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penel privind falsul în declaraţi, declar pe propria răspundere:
1 Asociat sau acţionar la soctetăţ? coinc i a ie, compsirfl/socleiăf. m \
d*H>r< u,
interes economic, precum ş! membru în t , jci aţi, f-.mdutft enu alte ontai | | ţ L.îeguvargame
li

li l i

Valoarea totala
păil ilcţ<■sedai î
iitiiraiîji

1 Calitatea de membru în organele de ■ii* Incere. administrare $? nmtj
rugilor autonome- cte coffipanfilorisodc tflnr aai onale, a e iM titaUlif'il
Unitatea
- denumirea şi adresa -

ala «ocfel^l j ^
-redtt, ¿la grc|iiif8

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.......

3 1.....

hoH tAjfc*

4. Calitatea de membru fa organele de conducere» administrare »1
d îţi nute în codruljpartidelor politice, fucria deţinută g! denumirea por iii s inf politic
4.1......

i
JS M l:

s. Contractezi«

juridii i , emurdtant* juridici, «rşiif : aţă ţi civile,
sii derulare în timpul
lo:, mandatelor sau demnităţii>|jj >Uee finanţaţi 1
slat, local si din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale c
:: m

5.1Berriiaamldecoriractitsmde,
| ptmindfidgiimea şi adresa

Instituţia
ccnbadartă:

Procedurapin
careafost
1

:|W

1

Tipul
conteduli

Data
matern

Djuaia
coteţului

Vuetf:
trfslăa

-.. . “

nxamtiai
antractul

daimiireaş
adrssa

OOrfiaCtlillli 1

* aivMKtoiti

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

Şosete................

Rudedegjadull" afetitulamlui
--- ----- ‘ " 7

Soadăţi canedab' Persoanăfizică
autorizai»'Asociaţii femOiaie'Cabinete
individuale, cabineteasodate, societăţi
dvileprofestoreiesausotiefiţi (ivite
profesiiMalecui^BriaelimifâSi^e
dstâsoaaproteacse avocat/ UîgpnKapi
neguvanammtale' Fundaţii/ Asociaţi?

.

....

!) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pc linie descendei
2) Se vor declara numele, denumirea şl adresa beneficiarului de contrast unde, prin căliţi ■;a deţinuta, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definit; la punctul 5. Nu
■dară ixmfti ctcie
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotuî/iio&i si iudele de
X îi r;
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivi3: legii penale pentr
caracterul incomplet aî datelor menţionate.

Data completării
<
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DECLARAŢIE DE INTERESE"
Subsemnatul/Subsemnata,
, _ ţ/R j A /-P A i^iy
de
<P<17 c<i?dâA@ /'UTDA
la
CNP

____________________

______________________________

,

, domiciliul

& â /2 sttA
4. ¿rU C Jt /$ _______
Q P P â& A ?~&,f 1

, având funcţia
_______ ,

A> 9T& $At/*'

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
i . Asociat sau acţionar la societăţi com ercial, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1......

2. Calitaţea de membru în organele de conducere, administrare şi contrei ale societăţ iîor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilpr/socictăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, d e gi*upurilnr de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii rieguvernamentale: •
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/şau sindicale
3.1......
/. s r y ţ %+j l
S-'Ţ
__________3 U $ ______________________

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
*
ti x
4 .1 .......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar maj orita r/minoritar:
5.1 B eneficiarul d e c o n tra c t num ele,
p im jm d e 'd a n u m ire a şi ad resa

Instituţia

P ro cedu ra p rin

lip u l

D a ta

D u rata

V alo area

contractantă:

c a c a fo st

contractului

încheierii

contractului

to tală a

1

den u m irea şi

încredinţat

ad resa

contractul

contractului

contractului

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

S o ţ/so tie.......................

R u d e d e gradul I 11ale titularului

Societăţi c o m e re ia le/P aso a n ă fizică
autorizată/ A sociaţii fem iliale/C ab in ete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere lim itată care
desfăşoară profesia d e av o cat/ O rganizaţii
n eg u v an am en tale/ F u n d aţii/ A sociaţii21

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
J

p

,

Semnătura

.........

2
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DECLARAJIE DE INTERE
Subsemnatul/Subsemnata,
C* QA c-Wf/cs Cc9/ cS}
de A-%/ %/■>>// Cc'jO/H <3'Y /^/ yKj_____ la
,6<r i-V
^ >^Y
CNP

, domiciliul

/
rc ;■/

ri d_______
, avand funcfia
/ /a * U___________ ,

/£ o f

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara(ii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, comp anii/societafi nationale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociatii, func afii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parp
Valoarea totala a
Unitatea
parplor sociale
Calitatea detinuta
sociale sau
- denumirea §i adresa de acpuni
§i/sau a acpunilor
1.1......

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

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1......
J tz c / r /><*

4. Calitatea de membru in organele de conducere, adm inistrare $i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants $i civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local $1 din fondurl externe or! tncheiate eu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este
.......... ________

a«t«pnnr m«ier*tar/ivitnurttart

5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumele/denumirca $i adresa

Institutia
contractantfl:

Pnxeduraprin
careafost

1

Tipul
contractului

Data
ineheierii

Durata
contraciului

Valoarea
totalfl a

_

denumirea §i
adresa

rncredin^at
contractul

contractului

contractului

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

So^sojie................

Rude de gradul I^aletitularuJui

Societal comerciale/ Persoana fizica
autorizata/ Asociapi familiale/Cabinete
individuate. cabinete asociate, societal
civile profesionale sau societal civile
pnofesionale curaspundere limitatacare
desfa§oara profesiade avocat/ Oiganiza^ii
neguvemamentale/ Fundapi/ Asocia|ii2)
11 Prin rude de gradul I se in^elege 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,
so|uI/sopa §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 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 declarafie constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Semnatura

2

