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INTRARE-iESIRE
DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
A'é^Á
^<S-F
CNP

__ ____
__

la
, domiciliul

având funcţia
v ¿5 K ,
'Q o T o

--------------7 ----------*

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în asociaţii, fum aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
sociale sau
părţilor sociale
Calitatea deţinută
i
- denumirea si
* adresa si/sau a acţiunilor
de acţiuni
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţiilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi'upurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1.......

3. Calitatea de membru fn cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3 - i .......

Z&HuL ~z

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.......
43
4^-oV o

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 B a ie f ic ia id d c c o n tra c t n u m ele,
p ren u m ele/d en u m irea şi ad resa

Instituţia

P ro ced u ra p rin

lip u l

D ala

D u rata

V aloarea

c o n tra cta n tă

c a re a fo st

contractului

în ch eierii

con tractu lu i

to ta lă a

1

d en u m irea s>i

în cred in *ţat

ad resa

co n tractu l

contractului

c e n tra lu lu i

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

S o l/so tie ......................

R u d e d e g radul ]r ale titu la ra lu i

S o cietăţi
> c o m e rc ia li P a s o a n ă fizică
au to rizată/ A so d a ffife m iM e /C a b in e te
individuale^ cab in ete aso ciate, societăţi
d v flep to fesiG n ale sa u sncâetâţi civ ile
p ro fesio n ale c u răsp u n d e re lim itată ca re
d e s fa so a ră p ro fc â a d e av o cat/ O rg an izaţii
i iegL ivem am entale/ F u n d aţii/ A s t i a t 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 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
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DECLARAJIE DE INTERES^ j ^ ^ zl 4:/LUNA
Subsemnatul/Subsemnata
de

, avand funcfia
, domiciliul

s& eV o '& P 'iJ'

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau acfionar la societSfi comerciale, companii/societaji nafionale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociatii, fundatii sau alte organiza|ii neguvernamentale:_________
Nr. de parp
Valoarea totala a
Unitatea
parplor sociale
Calitatea depnuta
sociale sau
denumirea §i adresa de acpuni
$i/sau a acpunilor

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societSfilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nafionale, ale institufillor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________
Unitatea
Calitatea depnuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea $i adresa
2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale____________________________
3.1......
'd c t*

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite,
dejinute m cadrul partidelor politice, funcfia dejinutS $i denumirea partidului politic______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii funcfiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finanjate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
5.1 Beneficiarul de contract numele,
pienumeledenumuea §i adiesa

Institupa
contractanta:

Procedure prin
caieafost
1

Tipul
contractului

Data
inclieierii

Durata
contractului

Valoarea
totala a

denumiiea §i
adiesa

incredinfat
contiactul

contiactului

contiactului

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

So^so^e..

.

r

m

......
V

Rude de gradul I1’ale trtulamlui

Societal comerciale/ Persoana fraca
automata/ Asociajii familiale/ Cabinete
individuate, cabinete asociate, societal
civileprofesionale sau societal civile
profesionale cu raspundere limitata caie
desfa§oara profesia de avocat/ Organizafii
neguvemamentale/ Fundafii/ Asocial
n Prin rude de gradulI 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{ul/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 1 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 menfionate.

Data completarii
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Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani

S p ita
lij
^ M ''

Marchian Nr. 11: Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
/ , ^(j/JfjO p e ra /o r

^

ESiRE

date cu caracter personaI nr. 35268

,^

D E C L A R A ^ IE
a §efilor de sec(ie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

/ ^

Subsemnatul / a:

.................... domiciliat/a Tn loc.

oT & S

. . .
*
judetul............... <.......
Adresa profesionala
Locul de munca Spitalul Judetean de Urgenta.,Mavromati” Botosani sectie/laborator/
serviciu/birou/compartiment,

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

Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812, numarul de telefon (acasa) ....777................................ ,
numarul de telefon (mobil)

numarul de fa x .........................................

adresa de e-mail
Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu detin parti sociale, actiuni sau interese la societal reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care
stabilesc rela|ii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.
Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv, nu detin parti sociale, actiuni sau
interese la societal reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.
b) Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv nu detin functia de membru Tn
comitetul director, §ef de sectie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere,
inclusiv de natura administrative, Tn cadrul spitalului la care la care exercit functia de manager.
d) Nu ma aflu in alte situatii decat cele prevazute la lit. a) §i b) Tn care sau sotul/sotia, rudele ori
afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimonial^ care ar putea
influenta Tndeplinirea cu obiectivitate a functiei de manager.
Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la infractiunea
de fals Tn declaratii.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data

Semnatura

