
Subsemnata

DECLARAŢIE DE INTERESE

Spita lu | Judeţean  de Urgentă 
„M avrom ati" B otosan:

intrare-iesire
‘ l jÎG...

PĂTRAŞCU C ANTOANELA ELENA

având funcţia de
Director

Consiliul judeţean, Botoşani, Botoşani
la ...........................................................................................................................................................................

Cjyp , domiciliul Botoşani, judeţul Botoşani

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

5

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru 
in asociaţii, fandaţii sau alte organizaţii negnvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale 

sau de acţiuni
Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

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

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

S p i t a l u l  J u d e ţe a n  d e  
U r g e n ţă  , , M a v r o m a ti, ,  , 
B o t o ş a n i ,  B o t o ş a n i ,  S t r .  
A r h im a n d r it  M a r c h ia n  n r . 11

Membru i n  o r g a n e l e  d e  a d m i n i s t r a r e ,  

membru
900  RON
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3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

Sindicatul salariaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, membru

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

5. Contracte, inclusiv cel 
funcţiilor, mandatelor sai 
capital de stat san unde s

e de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării 
demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu 

tatul este acţionar majoritar/mmoritar:
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

T itu lar

Soţ/so ţie

R u d e  de g radu l p )  ale titu laru lu i

Societă ţi com erciale/' P ersoană  fizică autorizată/ A socia ţii fam ilia le / C abinete  indiv iduale , cabinete asociate , societăţi civ ile  p rofesionale  sau  societăţi 

c iv ile  p rofesionale  cu răspundere  lim itată  care desfăşoară  p ro fes ia  de av o ca t' O rgan iza ţii neguvem am en ta le / Funda ţii/ A socia ţii^ )
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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% 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

25/05/2020
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IVI Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Nr.19487/  06 J05 /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

DECLARAŢIE

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare ia conflictul de interese

L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)

Numele si prenumele.. .. . f â f .T f t t f .  (k /......
Funcţia .. ....................................

Adresa profesională /
Locul de muncă . . . , fy.ţr/.tJAr..^^^.^^rr^Localitatea. . . . .
Numărul de telefon (serviciu) ^..V.^TT..., numărul de telefon (acasă)...... ......................

numărul de telefon (mobili numărul de fax
adresa de e-mail

Domiciliat/a în loc....^ fZ^^V^...
j u de tu I.... .,

/

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna 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 nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de membru in 
consiliul de administraţie.

- 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 nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de de membru in consiliul de administraţie.

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 la care la care exercit funcţia 
de membru in consiliul de administraţie.

- 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 de membru in consiliul de administraţie.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 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 ../2020 Semnătura



DECLARAŢIE DE INTERESE

Sp'Â v t o dÆ ^ 0^ 9n?ntâ

INTRARE-,ESIREdJtäCa ,j/luna r mi

Subsemnata PĂTRAŞCU C. ANTOANELA ELENA având funcţia de DIRECTOR 
EXECUTIV la DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE din cadrul CONSILIUL 
JUDEŢEAN BOTOŞANI, domiciliul în municipiul Botoşani,

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 neguvemamentale:

Nr. de

Unitatea
1 - denumirea si adresa -11

părţi Valoarea totala a
Calitatea deţinută sociale 

sau de 
acţiuni

părţilor sociale şi/sau a 
acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si 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 neguvemamentale:

Unitatea
- denumirea si adresa - 

¡Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati,, Botoşani

Calitatea deţinută Valoarea
beneficiilor

822 leimembru consiliu de | 
administraţie [

3. Calitatea de membru în cadml asociaţiilor profesionale si/sau sindicale:
3.1. Membru în Sindicatul salariaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 
¡4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite 
deţinute în cadml partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obţinute sau aflate în demlare 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:

1
|5.1 Beneficiarul de contract: 
|numele, prenumele/denumirea 
,şi adresa

Instituţia 
contractantă 
: denumirea 

si adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractu

lui

Data
încheierii
contractu

lui

Durata
contractu

lui

Valoarea 
totală a 

contractului

¡Titular.............. - - - - - -
¡Soţ/soţie............. - - - - - -
'Rude de gradul I1) ale 
¡titularului..............

" - - "

¡Societăţi comerciale/Persoana 
'fizica autorizata/ Asociaţii 
jfamiliale/Cabinete individuale, 
¡cabinete asociate, societăţi 
'civile profesionale sau societăţi 
¡civile profesionale cu



Răspundere limitată care 
'desfăşoară profesia de avocat /
;Organizaţii neguvemamentale . 
j/Fundaţii/Asociaţii2) j
T) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea si 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. 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
M e f M f



IVI Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 

Nr. 19487/06./05 /.2019 Operator date cu caracter personal
n

D E C LA R A ŢIE NR.

t a l G { ¡ n '<$e U rg en tă 
?,M 0 V ro m eti"  B o to şa n i

INTRARE-IESIRE
ßs£L

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)

Numele.. .... ......................................................................

Pren u mele...... .................................................................

Funcţia £ l/ & .ţ?k .. . . -  in***#*-

Adresa profesională

Locul de muncă L o c a l i t a t e a . ............

Numărul de telefon (serviciu) . numărul de telefon (acasă).......................................

numărul de telefon (mobil) numărul de fax .........................

adresa de e-mail

Domiciliat/a în loc... &e77QMf&... 
ju d e tu l..^? riu S i^ /......<

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna 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 nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de membru in 
consiliul de administraţie.

- 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 nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de de membru in consiliul de administraţie.

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 la care la care exercit funcţia 
de membru in consiliul de administraţie.

- Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la llt. 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 de membru in consiliul de administraţie.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 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 /2019 Semnătura



DECLARATIE DEINTERESE

Spitaiui Judetean de Urgent^. 
„M a vro m a ti" Botosani

I NR.

AR^-IESI
r.....Zl sj2..LUNA

Subsemnata PATRA§CU C. ANTOANELA ELENA avand funcpa de membru in 
consiliul de administratie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati" Botosani, CNP 

domiciliul in municipiul Botosani,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe propria 
raspundere:

1. Asociat sau acponar la societati comerciale, companii/societap naponale, institupi de credit, grupuri 
de interes economic, precum §i membru in asociapi, fundapi sau alte organizapi neguvernamentale:

Nr. de

Unitatea
- denumirea si adresa - Calitatea depnuta

parti 
sociale 
sau de 
acpuni

Valoarea totala a 
parplor sociale §i/sau a 

actiunilor

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, 
ale regiilor autonome, ale companiilor/societaplor nationale, ale institupilor de credit, ale grupurilor 
de interes economic, ale asociapilor sau fundapilor ori ale altor organizapi neguvernamentale:

Unitatea Calitatea depnuta Valoarea
- denumirea si adresa - beneficiilor

Spitaiui Judetean de Urgenta „Mavromati" Botosani membru consiliu de 712 lei
administratie

3. Calitatea de membru in cadrul asociapilor profesionale si/sau sindicale:
3.1. Membru in Sindicatul salariaplor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani.
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
depnute in cadrul partidelor politice, funcpa depnuta §i denumirea partidului politic:

-
5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in 
timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitaplor publice finantate de la bugetul de stat, local §i 
din fonduri externe ori incheiate cu societap comerciale cu capital de stat sau unde statul este acponar 
majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/denumirea 
§i adresa

Institupa 
contractanta 
: denumirea 

si adresa

Procedura 
prin care a 

fost
incredintat
contractul

Tipul
contractu

lui

Data
incheierii
contractu

lui

Durata
contractu

lui

Valoarea 
totala a 

contractului

T itular.............. - - - - - -
Sot/sope............. - - - - - -
Rude de gradul I1) ale 
titularului..............

- - - . -

Societap comerciale/Persoana 
fizica autorizata/ Asociatii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societati 
civile profesionale sau societati 
civile profesionale cu



raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de avocat /
Organizapi neguvemamentale 
/Fundapi/Asociapi* 2)
) Prin rude de gradul I se in{elege parinp pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.

2
) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea 

depnuta, titularul, sopd/sopa §i rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la pet. 5. 
Prezenta declarape constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menponate.

Data completarii Semnatura



 

               Anexa nr. II 

 

 
DECLARATIE DE INTERESE 

 

 

 

  Subsemnata PĂTRAŞCU C. ANTOANELA ELENA având funcţia de DIRECTOR 

EXECUTIV la DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE din cadrul CONSILIUL 

JUDEŢEAN BOTOŞANI, CNP  , domiciliul în municipiul Botoşani, 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: 

Unitatea 

- denumirea si adresa - 
Calitatea deţinută 

Nr. de 

părţi 

sociale 

sau de 

acţiuni 

Valoarea totala a 

părţilor sociale şi/sau a 

acţiunilor 

- - - - 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si 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 

- denumirea si adresa - 

Calitatea deţinută Valoarea 

beneficiilor 

Spitalul Județean de Urgență ,,Mavromati,, Botoșani membru consiliu de 

administrație 

890 lei 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale: 

3.1. Membru în Sindicatul salariaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

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

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic: 

- 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si 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: 

5.1 Beneficiarul de contract: 

numele, prenumele/denumirea 

şi adresa 

Instituţia 

contractantă

: denumirea 

si adresa 

Procedura 

prin care a 

fost 

încredinţat 

contractul 

Tipul 

contractu

lui 

Data 

încheierii 

contractu

lui 

Durata 

contractu

lui 

Valoarea 

totală a 

contractului 

Titular .............. - - - - - - 

Soţ/soţie............. - - - - - - 

Rude de gradul I1) ale 

titularului .............. 

- - - - - - 

Societăţi comerciale/Persoana 

fizica autorizata/ 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 si 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. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

 Data completării                                                         Semnătura 

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



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

f ’ Urg©nt^

u Jfl!

©otosani
i£SU

..AN
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)

Prenum ele__ ..................................................... ^..........
Fun c tia .......
Adresa profesionala-uSpiteful Judetean de Urgenta ,(rMavromati" Botosani.
Locul de m^jnc|.....(r
Adresa . ................. ...............................^
Str. nr.
Codul p o s ta l............... Localitatea ..........................................................
Numarul . de telefon (serviciu) .... #_num aru l de telefon (acasa)

, numarul de telefon (mobil) . numarul de fax
, adresa de e-mail 

A)Interese personate
Indicatf mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan£ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Partic ipare  financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile men£ionate mai sus:
1^ niciuna

(Denumirea s o c ie t a l.......................................) (de£inere de (Natura participant financiare)
ac$iuni)
2-Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
\p  niciuna

(Denumirea societal) (Natura fegaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interven£ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte ac£iuni de formare 

niciuna

(Denumirea societal)
2.3.Altele
ijnniciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

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

niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4 .Indicat mai jos toate legaturile cu societat comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producte, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatlo r comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sofie  ̂ j

Numele §i prenumele ................
Indicat mai jos toate legaturile cu societafle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societat din categoriile mentonate mai sus:
|)4 niciuna

(Denumirea societatii.............................................. ) (Natura participant financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 
jXl  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interven£ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 

niciunai^f

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele
tj[l niciuna

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

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicat mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan£ele din £ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

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

.....................................
Indicat mai jos toate legaturile cu societatle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din £ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societat din categoriile mentonate mai sus: 

niciunai/ i
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(Denumirea societatii...............................................) (Natura participant financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activ itate/activ itat care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
| Ĵ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;le/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studil cllnice §i lucrari §tiintfice 
\][\ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2,3.Intervenfe/intervent‘i punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
jLI niciuna

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

2.4.Intervente/interventi punctuala/punctuale (IP): activ ita t de conslllere 
|)(| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Interventie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferin£e §j alte actiuni de formare 
j |̂ niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.6.AlteIe
|_̂  niciuna

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

niciunai f l

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicat mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan£ele din £ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in Tntretnere 
Numele^i prenumele a
............777. ................
Indicat mai Jos toate legaturile7 cu societafle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
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reprezentant;ele din £ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societat din categoriile mentonate mai sus:
IXI niciuna

2 .Indicat mai jos toate legaturile cu societat comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producte, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan£ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii 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 mentonate 
mai sus.

(Denumirea societatii 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

SubsemnaTUl/Subsemnata

Data Semnatura







Subsemnata PĂTRAŞCU C. ANTONELA ELENA având funcţia de DIRECTOR 
EXECUTIV Ia DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE din cadrul CONSILIUL 
JUDEŢEAN BOTOŞANI, CNP , domiciliul în municipiul Botoşani,

, 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:

Unitatea
denumirea si adresa

Nr. de
părţi Valoarea totala a

Calitatea deţinută sociale părţilor sociale şi/sau a
sau de acţiunilor
acţiuni

|2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control ale societăţilor comerciale, j 
[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 si adresa - beneficiilor '

i - .
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale:
3.1. Membru în Sindicatul salariaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.
14. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
ideţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si 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 j 
majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/denumirea 
şi adresa

Instituţia 
contractantă 
: denumirea 

si adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractu

lui

—

Data
încheierii
contractu

lui

Durata
contractu

lui

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. - - - -

iSoţ/soţie............ - - - -
Rude de gradul I1) ale 
titularului.............

- - - -

Societăţi comerciale/Persoana 
fizica autorizata/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat /

!
j

«i!
i
i

_ )
i

j

j



Organizaţii neguvemamentale v
;/Fundaţii/Asociaţii2)
') Prin rude de graduil se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea si 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. 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Da^completării ^  Semnătura

)i


