
Spitalul Judeţean de Urgentă 
„Mavromati" Botoşani

IEŞIRE
0%. lo

NR.C

DECLARAŢIE DE INTERESE"
III¿JLUJNAT../.AN .rrt:

Subsemnatul/Subsemnata, BUCHI MIHAELA , având funcţia
de SEF SERVICIU CONTABILITATE la S.J.U. MAVROMATI BOTOŞANI

CNP , domiciliul BOTOŞANI

5
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 şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1 NU ESTE CAZUL......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale eompaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asocia iilor sau fundaţiilor ori ale altor or ganizaţii m uveraamcntale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1...NU ESTE CAZUL...

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... nu este cazul

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 ...nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţa 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 Beneficiatul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
pienumele/denumiiea şi adresa contractantă: caieafbst contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea si 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I'! ale titulamlui

Societăţi comerciale/ Pasoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvonamentale/ 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 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 
26.05.2020

Semnătura
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S pita lu l Jude ţean  do Urgentă 
„Mavromatl" Botoşani
INTRARE-II iSIRE

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, BUCHI MIHAELA , având funcţia
de SEF SERVICIU CONTABILITATE la S.J.U. MAVROMATI BOTOŞANI

CNP , domiciliul BOTOŞANI.

5

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, fum

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii 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
r  1.1NU ESTE CAZUL......

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

dor comerciale, ale 
•upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1...NU ESTE CAZUL...

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1...... RETRAGERE DIN SINDICAT (iulie 2018)

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...nu este cazul

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 contact numele, Instituţia Procedura pin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele'denurnirea si adresa contractantă: carea lost contractului încheierii contractului totală a

1



daximiieaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gjadul I11 ale titularului

Societăţi comerciale'' Persoană fizică 
autorizată/ Asociată familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguv'ornamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

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 
24.05.2019

Sem nătura
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, Spitaiul Jtidetean de
„M 3 v ro m a ti"  BocosHf,!

Lx i t m
DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, BUCHI I. MIHAELA , avand funcfia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 

de SEF SERVICIU CONTABILITATE la MAVROMATI BOTOSANI

, doniiciliul BOTOSANI

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

1. Asociat sau aefionar la societal comerciale, comp 
interes economic, precuni §i membru in asociafii, func

anii/societSfi n a fio n a le , institufii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Caiitatea delimits

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totals a 
par î lor sociale 

$i/sau a actiuni lor
1.1 ...NU ESTE CAZUL...

2. Caiitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
; regiilor autonome, ale companiilor/societafilor Rationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interns 
! economic, ale asociatiilor sau i undatiilor ori ale alter organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Caiitatea detinuta Valoarea beneficiilor

NU ESTE CAZUL

3. Caiitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale
3.1 ...MEMBRU SINDICAT „SOLIDARITATEA SANITARA'L..

4. Caiitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
definute in cadrul partidelor politice, funejia definuta $i denumirea partidului politic_____________________
4.1.......NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
aefionar m ajoritar/m inoritar:___________________________ _____________________ ___________________
5.1 B enelic ia ru l d e  contract: num ele, Institutia P io ce d u ra p rin T ipu l D ata D u ra ta ValoatCf'

I



pienumetadenumiiea $i adiesa contractanta: 
denumiica si 

adiesa

caieatost
maedinfat
contractul

contiactului incheieiii
contractului

contiactului totalaa
contractului

TitularNU ESTE CAZUL................

So ŝobie......... .......

Rude de gradui I1' ale titularului

Societal comcrciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asociap; familial©'' Cabinete 
individuale.cabineteasociate, societafi 
civile piolesionale sau scx:ietap ci'vile 
piofesionale cu raspundete limitata care 
desla$oara profesia de avocat/' Organizapi 
neguveniamentale/ Fundafii/ Asociapr*

h Prin rude de gradui /  se irieiege parinfi pe linie ascendenta $i copii pe linie descendenta.
Se vor declara numele, de.umirea $i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

sopal/sopa §i rudele de gradui 1 bpn contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comcrciale pe actiuni ;a care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradui 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al socieiat! indifereni de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declarable coesta'isie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor e*eri (innate.

Data comp let rii Semnatura

.........05.06.2018.
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 1 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, Buchi  I. Mihaela , având funcţia  

de Sef birou interimar contabilitate  la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani  , 

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: 

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 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……   

   

   

   

   

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

3.1…...Sindicatul Solidaritatea Sanitara –membru din 30mai 2016 

 

 

 

 

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, 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: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 



 2 

denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului contractului 

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) 

      

 
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 

  

07.06.2017 Mihaela Buchi 

 



Unitatea
denumirea si adresa Valoarea totaia a 

partilor sociale 
si/sau a actiunilor

Calitatea detinuta sociale sau 
de actiuni

Unitatea
denumirea si adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

j.l Benefiaaru] de contract numd( 
renuro^denunraea si aHrpga

hstitutia
Durata

oonfractului
Valoareaoontractanta; oontraduha

Spitalul Judetean de Urgent^ 
„lviavromati" Botosanin p p i  a t* a T̂Tin _  i „Mavromatr esc

d e c l a r a t i e  d e  i n t e r e s t  , p, t r a r e - i e

uNR, ..fr....LUNA.... ~AN ■
Subsemnatul/Subsemnata, A  A ,  , - r
de ____ __  , avand functia
CNP' -- --------  M rfvA**r/ ’

, domiciliul fecT cSte^

cunoscand prevederile a r t 2 ^ " Codui penal privind falsul
m declaratii, declarpe propria raspundere:’

1



denumirea si 
adresa

inoedinlat
contractul

oontractului contractului

T itular....................

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

-  / ' -

Rude de gradul I1̂ ale titularuhn

/

Sodetati com ariale/ Persoana frzdca 
aiitnri7arta/ Asnriatii famjM e/Cabipete 
individual^ cabinete asodate, sodetati 
dvfleprofesknale sau sodetati dvile 
profesionale curaspurdereHmitalacaie 
desSsoaraprofesia de avocat/Qr^nizatii ̂  
nepUveniamer^e^Rmdatii/ Asodatii25

(

/

_

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

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracts 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 detm mai putm 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

cb> -O'-C- *

2



productie, ^resisri^de^e^ci^ distribute e[m port^nT^e ,rfn<:*l*:erenl: de Pr0fi'Ul acestore:
51 cu reprezentanfele din fara ale societatilor com err^ iT do,me-!u de activitate' Precum *  
exportatoare.  ̂ rnerciale producatoare, distribuitoare sau *

B)Interese aie so(ului/so(iei
Numele fi prenumeie.......................777;—

importatoare d l^ m edfcam i^ ^  producatoare, distribuitoare sau
reprezentanfele din tara ale snriet-aninf ®an,tar?' aParatura medicala, precum j i  cu 
importatoare de medicamente material*. omercia|e producatoare, distribuitoare s 
l.Participare financia ? |T  Sanitare' aParatura medicala.
L I  niciuna CaP'ta,Ul Une’ soc,etati din ®tegofflle menfionate mai sus:

sau

(Denumirea s o c ie ta l.........  . .............................................................
(detinere de actiuni) .......................................... ' (Natura participarii financiare)

0 .D) *
L I  niciuna — ..

o

(Denumirea societal) ...............................................  ........

1 I X S T * ................................... * »<£ & g S X S g S S S§i lucrari §tiin£ifice

(Denumirea societal)
2.3.Alteie
L I  niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii)
(Natura activitatii)

L n id u n a  legatura/le9aturi (fara remunerare) (FR)

o

(Denumirea societatii)

S 2 ' *  * * * *  « « « :

exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I  (pSrinti, cotjii fratn
Numele, prenumeie §i tipul de rudenie 5 P ' f * }

Indicafi mai jos toate legaturile

L I  niciuna  ̂  ̂n cate9oriile mentionate mai sus:

2



■1

^  Marchian N r.ll;
udotaao da UrgentA 

vromati" Botosani
•>NT R A R E -IE S J

d e c l a r a j ie  de in t e r e s e  , J / ip  r?) a
(Model Ord.M.S.632/ 2006)i~ ^ ^ ” aMĵ ~ n* ™ ,,r"^'"" '

irector, consiliului de administratie, p<
(sef de sec tie, sef de laborator, sef de serviciu)

.  — > r  „ „  * « * , .  o m , „ u  M w  T O U u l  w

Numele..
Prenumele........M jM g tik  ' ’ *" ’ " ‘ .............................—.............................. .

AWr^'a .....................
Locul dePmuenSc ^ al^ ^ at Ul ^ genta "Mavromati” Botosani.
Adresa....... fo>7.0z>m i ......................^ ...............
s tr ......... .............................................................................. »■..............
Codul postal ..*(.£4 . / / .Loc'aiitatea .............
Numaml^de telefon (serviciu) mi...............

'̂ IH-Tsc.............. ' numarul de telefon (mobil)
..JW tttt........... - adresa de e-mail .................
Ajinterese personate

importatoare d^medfcamente^mar C-U| societ^ ile Producatoare,
reprezentanfele din jara ale societftilor coH, c(. ul„ s, cu
importatoare de medicament", m aTe^ ifsantore a t ^ 0^ 01^ ^ 6' distribuitoare%au 
l.Participare financiara la rann-=>i,,i anitare, aparatura medicala.
1*1 niciuna CaP'ta'Ul Unel S0CletSti d'" categoriile menfionate

telefon
numarul

(acasa) 
de fax

distribuitoare sau 
a medicala, precum §i cu

mai sus;

(Denumirea so cie ta l 
actiuni) .................................. . (definere de (Natura participant financiare)......

2 . 1 .U Vg § tu % % g S  13 °  remunerare personals
munca cu remunerare reguES) Permanenta/permanente (LD) (contract de
l£l niciuna

(Denumirea so cieta l) .............................................................

2if-„,s r !te/w e've " '“i/ i conferin£e §i alte ac£iuni de formare

(Denumirea so cieta l)
2.3.Altele

niciuna
(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societa l)
(Natura activitapi)

^ ntau 'na ,eg3turli/,egSturi <fSrS remunerare) (FR)

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



(Denumirea societatii............  ............................................................
« (detinere de acfiuni) ....................................... (Natura participarii financiare)

munca cu remunerare regufaS) “ “  Perma^nta/permanente (LD) (contract de
|j)M ciuna

V ......................................

(Denumirea societatii) ......*...................................................

2 ‘2 ‘£ i erVentie/interVentii punctual^ P u n c tu B le 7 lP )T dU-abi'e £au p" manente)
¥ studii clinice §i lucrari §tiin£ifice

(Denumirea societatii) ..............................................................

2.3.Interventie/interventii punctuala/Dunch.^TiD^™0" “ “ lucrarilorniciuna '-Ludia/punctuale (IP): rapoarte de expertize

(Denumirea societatii)

2.4.Interven£ie/interven£ii
I f l  niciuna

expertize)63 Pr0tiUSUlui pentru «  IWocmlt raportul de

punctuala/punctuale (IP): activ ity  de consiliere

(Denumirea societatii) ..................................................

p̂“ « “ » B / p ™ « o S 7 i ; r s ; t r » Sconferinte §i aite actiuni de formare

(Denumirea societatii) 
2.6.Altele 
itf niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii)

3 .AltS/alte legaturS/legaturi (fSra
l/l niciuna

(Natura activitatii)
remunerare) (FR)

(Denumirea societatii)

Si cu renrP7#anfar* î« s ,mPort »n once domemu de activitate, precum
comerciale prMucStoare, dlsMbaitti™ sau

N u !H lfrSe 8le persoanelor aflate fn intrejinereNumeie §i prenumele s e



reprezentant;ele din £ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile men$ionate mai sus:
H | niciuna

(Denumirea so c ie ta l...............................................) (detinere (Natura participarii financiare)
de actiuni)
2 . Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
produc£ie, prestari de servicii, distributee, import in orice domeniu de actjvitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din £ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

Su b se m n atu l/S u b sem n ata  ....... 'fo jilik . .. .1.. Jtf JiiffcU r..........................................................
/
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 men£ionate 
mai sus.

Data lo . or. 2ot£>. Semnatura
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata, zŞv A)U Cj// /. M fH A S O fr ________________  , având funcţia ,
de *JŞh  fr'&oU CjoNtA U U 7 4 T F  la Jp/TALU/ i u t f W & o M UTf
CNP , domiciliul A fiToS/h 'y /

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale 
interes economic, precum şi

Unitatea
-  denumirea şi adresa

de credit, grupuri de

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

3.1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi 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 bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

AH  •  •  > J *  » -

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
pienurnde/denumirea şi adresa contractantă: careafbst contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

*--------

Soţ/soţie................

Rude de gradul Iu 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 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii3

'— -

!) 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 Semnătura

i f ,  OG- 2o<5 ~

2


