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Subsemnatul,

Dr. Balan Viorel

de(fost) Director medical interimar
CNF

la

, având funcţia

Spitalul Judtean de Urgenta „Mavromati” Botoşani

domiciliul

,

Botoşani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1* deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cotaparte

Modul de
dobândire

Apartament

2015

64,5 m/p

1/2

cumpărare

Garaj

2017

19,25 m/p

1/2

cumpărare

1

Titularul2*
Balan Viorel
Balan Smaranda
Balan Viorel
Balan Smaranda

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Valoarea estimată

Anul dobândirii

-

----- -------

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat
Prahova
Apartament Iaşi

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

2019

moştenitorii

vanzare

10.000 lei

2019

Prin agenţie de vanzari

vanzare

52.000 Euro

2

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3.
Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro p
an:
................................................ 0 ...-

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
3

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

2015

2040

169.844 lei

2018

2023

90.000 lei

2018

2023

90.000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Director medical

2 0 1 9 - 162613 lei
01-04. 2 0 2 0 - 58359 lei

Vouchere de vacanta

1450 lei

1.1. Titular

Balan Viorel

Spitalul Judeţean de
Urgenta „Mavromati”
Botoşani

1.2. Sot/sotie
Balan Smaranda

C.M.I.

Servicii medicale

Balan Smaranda

Spitalul Şiret

Servicii medicale

5

J

2019- 90 .0 0 0 lei
20 1 9 - 60.000 lei

1.3. Copii
Balan Andrei

1660 RON

Balan Iustin

1660 RON

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
4

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

5

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
î 5
8.3. Copii

--

-

--

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

Semnătura

6

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. Marchian N r.ll; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Nr.

J ...../2018 Operator date cu caracter personal

u I J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v ro m a ti" B otoşani

INTRARE-IESIRE

m L ,2 L 8 £ J? t*

N R .w r

D E C L A R A#Ţ IE
a membrilor comitetului director, referitoare la incompatibilităţi

L.95 / 2006 Art. 178 alin (1) literele b)- g) conform art.181 alin (9) si art.182 alin.(3)

Numele si Prenume - Dr.Balan Viorel
Funcţia - fost - director medical interimar

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Jude]ean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani Str.Marchian nr. 11
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă).......................................
numărul de telefon (m obil)........................... numărul de fa x ..........................,
adresa de e -m ail.................................................................................
Subsemnatul Dr.Balan Viorel domiciliat în loc. Botoşani
judeţul Botoşani
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele b)- g)
b) - nu desfăşor activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de
bunuri şi servicii ai spitalului Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani;
c) - nu exercit activităţi sau orice alte fu n c ţii.............................. inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi
spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
f) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
ale unui partid politic;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art.182 alin.(3);
-

nu mai desfăşor nici o altă funcţie de conducere prin cumul de funcţii.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la infracţiunea de
fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionaţe m^i sus.

Data

13 ,1 ./2020

S p ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n ta
„ M a v r o m a ti" B o to ş a n i

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul,
Dr.Balan Viorel
, având funcţia
de
(fost) Director medical interimar
la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani ,
CNP

domiciliul

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 si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea si adresa
de acţiuni
si/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:

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......membru Colegiul Medicilor din Romania
membru. Asociaţia Romana de Urologie
membru Asociaţia Europeana de Urologie

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.......
...................... ......... _ —
------ 1
--------“ ---- --------

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exerciţării funcţjilor. mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
1

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
Instituţia

Proceduraprin

5.1 Beneficiarul d e contract num ele,

contractantă;

care a fost

Tipul

prenurnefodenum irea şi adresa

d aru n tireaşi

încredinţat

contractului

adresa

contractul

D ata
încheierii
contractului

D urata
contractului

V aloarea
totală a
contractului

T itu lar......................

S o t/so tie......................

R ude d e gradul I 11ale titularului

Societăţi com erciale' Persoană fizică
autorizată''A sociaţii lk n iM e/C ab in ete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprolesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere lim itată care
deslăşoam profesiadeavocat/ Organizaţii
n e g u \'an an x n tale/ Fundaţii/ A so ciaţi?

11 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 cqnţplctării
......................... • its i- y .....................

2

5* 3

Spitalul Judeţean de Urgenta „Ma

$qţpsqflţ

S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812 f
Nr......... /...../.... /.2018 Operator date cu caracter personal nr. 35\!68

a

•

x

d e U rq e n tâ
B o to ş a n i

.................... Z I........ LUNA...... A N .....

D E C L A R A/Ţ IE
a m em brilor com itetului director, referitoare la co n flictu l de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2); conform prevederilor art. 181 alin (9).
Numele si Prenume - Dr.Balan Viorel
Funcţia - fost - director medical interimar
j

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judejean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani Str.Marchian nr. 11.
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)...........................
numărul de telefon (m obil)........................... numărul de fa x ..........................,
adresa de e-m ail.................................................................................
Subsemnatul Dr.Balan Viorel domiciliat în loc. Botoşani
ju deţul Botoşani

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 patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
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
patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
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 manager.
d) 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 manager.
Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 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 I i ,/.\ţ.v/2020

Semnătura

S p ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v r o m a ti" B o to şa n i
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DECLARAŢIE DE AVERE
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Subsemnatul/Subsemnata,
/ fa
d e __________ A v jV„> W w x<la
CNP

I ^ f*

j^ u h \ y irţ)ţt?ii

rpXkiA
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, având funcţia

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1* deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
3
Adresa sau zona

Anul
dobândirii

Categoria*
3

Suprafaţa

A fli* -

Modul de
dobândire

Titularul11

1

//¿ -

A coj

á

Cotaparte

OffO C*

/ / 2.

✓

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cotaparte

,o- As(t $ JJz
Aci-f l%±ţ±iJLL
6 V

i’V-kkLVî

I
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Modul de
dobândire

Titularul

O J *y\a)jau.

fadtwA
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1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
N a tu ra

N r. d e b u c ă ţi

M a rc a

J

i m
V ^ r

P °vo

A n u l d e fa b ric a ţie
J jQ 0 î
ls >

/

M odul de d o b â n d ire

0 (

<-------- --- .-----------

/

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat
.-----

Data
înstrăinării
—

Persoana către care s-a
înstrăinat
>

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Soid/valoare la zi

---------------------------

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatca în care persoana este
acţionar sau asociatibeneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală Ia zi

c

—7^___________________ Z

_____________________ ,

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

3.

Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro p

an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Contractat în anul

Creditor

Scadent la

Valoare

Vţ?
Id iş

($

el O

M ii
JL© fi

9

. k (f
9

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

Serviciul presta t/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, ud t esa

Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

,
1

1.2. Sot/sotie
9 î

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare ca icurile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea

4

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Serviciul prcstat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
/V )O T n
1.2. Soţ/soţie

57>/?d

V r O i ^ t

1.3. Copii

"¡rr,

‘i ty-- ^
- S P / T A -L A #A Î x

p

/

lv u tc i H’
2., Venituri din activităţi independente

iq

(
M ii. A c q J
)t r r ţ t i

rfZJQ ClV r C ' f - S P t Z _______

iJ t h

2.1. Titular

_ _

_____________

\
J________

2.2. Soţ/soţie
3, Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
r, ■'
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5 »

/
/ ____________________

5. Venituri din pensii

7

’

5.1. Titular

/
7

5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi/agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

5

J

«

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

7.1. Titular

-------

Serviciul prestat/obisctu!
generator tie venit

Venitul anual
încasat

z ''
/

7.2. Sot/sotie
» »

/

7.3. Copii

//

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
/

/

8.2. Sot/sotie
/

~~-------- ------------

8.3. Copii
t ----

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

,

«P V

6

S p ita lu l J u d e te a n d e U r g e n t ! i
,,M a v ro m a ti" B o to s a n i
!

INTRARE-IESffiE

L

DECLARATIE DE AVERE
SubsemnatuI,
Dr. Balan Viorel
, avand functia
de Director medical interimar
la Spitalul Judtean de Urgenta „Mavromati” Botosani
,
, domiciliul
Botosani
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1*detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sopal/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
N O TA :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tan.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
N O TA :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Anul Suprafata CotaCategoria* dobandirii
parte
Apartament 2015
64,5 m/p 1/2
Garaj
Apartament

2017
1999

19,25 m/p
49,5 m/p
1

1/2
1/1

Modul de
Titularul2)
dobandire
Balan Viorel
cumparare Balan
Smaranda
Viorel
cumparare Balan
Balan Smaranda
cumparare Balan Smaranda

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depaseste 5.000 de euro
N O TA :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat
2

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
N O TA :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit hancar sau
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
N O TA :
Se vor declara inclusiv investitiile si participant in strainatate.

3

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sail parti sociale in societdti comerciale; (3) imprumuturi acordate in mime personal.
an:

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro

................................................ 0 ...-

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular
Balan Viorel
1.2. Sot/sotie
Balan Smaranda
Balan Smaranda
1.3. Copii
Balan Andrei

Sursa venitului:
numele, adresa
Spitalul Judetean de
Urgcnta „Mavromati”
Botosani
C.M.I.
Spital

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

Director medical

1 . 11 .2 0 1 7 - 3 1 . 10.2018
137908

Servicii medicale
Servicii medicale

1 . 11 .2 0 1 7 - 3 1 . 10.2018
6 00 00

20000
960

4

2400

Balan Iustin

*Se excepteazd de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 11-lea

VII.
Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

5

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

Sem natnra

t

( • t f i S

DECLARATIE DE

Subsemnatul/Subsemnata,

de

*

_____/ 3 J ' ^

■ v s o l L A _________________ , avand functia

■KbcToA MfAiciii. mrem'mibJL
domiciliul

s s a s t r *

s . Pt i ’/f / u i crt;,A. ZSo rt-JA>

M O

,

-TjhM (

cunoscand prevederile art. 2912 din Codul penal privind falsul Tn declaratii, declar pe proprie raspundere
ca Tmpreuna cu familia!) detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia $i copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobandirii

Cotaparte

Suprafata

Modul de
dobandire

Titularul1^
7 5 T T t t W V fC T

J>

O ff

f

_Cu / ^ A a?A£uS
0 /3

°

L

AA~
/ i k

-

u

H ^S M A f m

/I 1

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, $alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

To (0

vj cH

Nr. de bucati

Marca

Natura

S fM T

T v l EAQ

Modul de dobandire

Anul de fabricate
J c w l/

k

C? -00 l

o

_£

f
A

Co UPAC\j h f t h w -P

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta §i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
Descriere rsumara

Valoarea estimata

Anul dobandirii

/

S 0.' 0

O

r— -

—

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

—

2

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
§i adresa acesteia

Tipul*

G&N T

Valuta

Deschis in anul

Lti

J ooS

Sold/valoare la zi

N 3 0, ooo l i 3

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (I ) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Contractat in anul

Creditor

Xof s

Valoare

Scadent la

Li0

l<o T

V

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institute publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa§e§te 500 de euro*
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

1.3. Copii

Venitul anual
incasat

e.--------- ---------- ---------

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

r

<--------------------------

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I .>/ al 11-lea
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VII.
Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Cine a realizat venitul
1. V e n i t u r i d i n s a l a r i i
$ /J
1.1. Titular
___________________
t_________
A / i f-H
<.v , /

f

A A i H
1.3. Copii

K

Sursa venitului:
Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
numele, adresa
generator de venit
incasat
n
t
f
0
\
< M
/ v U ' noVWVM M (j m . Ajqg3^ r \ m \ j t 7 W
T

r.

z w

m
i . r

t

____ l U S T
2. V e n i t u r i d i n

T

t i
t

n

______

c o

f c

-

i s o

: / / h‘ --

4 0 1 4 -

. jM

tj o /*

-

a c tiv ita ti in d e p e n d e n te

2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
3. V e n itu r i d in c e d a r e a f o l o s i n t e i b u n u r i l o r

3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
4. V e n itu r i d in in v e s titii

4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. V e n itu r i d in p e n s ii

5.1. Titular
5.2. Sot/sotie

—

-----

6. V e n itu r i d in a c tiv ita ti a g r ic o le

6.1. Titular

■— ■

6.2. Sot/sotie

•—

5

* 1 !

2

.*i o o

4 , / :
/,o o 2
T t t r p r

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
........

6

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

L.95 / 2006 Art. 178 alin (1) literele b)- g) conform art.181 alin (9)

Numele.................................................................................
Prenumele......... V . L 9 . . ! Î A . Ă ...................... ...................
Fu ncţi a .....A .C A E iS -X Ji. A . ........ (& .

v

.(.

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Jude}ean de Urgenta,.Mavromati” Botoşani Str.Marchian nr. 11.
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)...................................
numărul de telefon (ppobil)

numărul d e /a x ......................

adresa de e-mail
Subsemnatul/ah.

........ ...dpmiciliat/a în loc.
judeţul....

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele a ) - g )

b) - nu desfăşor activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de
bunuri şi servicii ai spitalului Judeţean de Urgenta „MavromatjlBotosani;
c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii
...... inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi
spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
f) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
ale unui partid politic;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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.

„

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati Botosani

Str. Marchian Nr.ll; Cod Fiscal 4557951; TeJefon 0231 518812; fax.0231 517780_

Nr........... / ...... / ..... /.2018 Operator date cu caracterpersonal nr. 3526$,p\\a \ ^

„ M « '-

. c:Lean d e U r g e n t a
n a t i " B o to s a n i

D E C L A R A TIE
a membrilor comitetului director, referitoare la incompatibilitati

O'

L.95 / 2006 Art. 178 alin (1) literele b)- g) conform art. 181 alin (9) si art.182 alin.(3)

Numele si Prenume - Dr.Balan Viorel
Functia - director medical interimar

Adresa profesionala
Locul de munca Spitalul Jude]ean de Urgenta,, Mavromati” Botosani Str.Marchian nr. 11.
Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812, numarul de telefon (acasa).....................................
numarul de telefon (mobil)........................., numarul de fa x ....................... ,
adresa de e-mail.............................................................................
Subsemnatul Dr.Balan Viorel domiciliat in loc. Botosani
judetul Botosani
Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de
incompatibilitate de mai jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele b)- g)
b) - nu desfasor activitati didactice sau de cercetare stiintifica finantate de catre furnizori de
bunuri si servicii ai spitalului Judetean de Urgenta ,,Mavromati” Botosani;
c) - nu exercit activitati sau orice alte functii.............................inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau functie in structurile de conducere ale unei alte unitati
spitalicesti;
e) - nu exercit nici o functie in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil;
f) - nu exercit nici o functiei de membru in organele de conducere, administrare si control
ale unui partid politic;
g) - nu exercit nici o functiei de membru in organele de conducere, administrare si control
in societatile reglementate de Legea nr. 31/1990. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art.182 alin.(3);
nu mai desfasor nici o alta functie de conducere prin cumul de functii.
Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la infractiunea de
fals in declaratii.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data

Semnatura

S p italu l J u d e ţe a n d e U rg e n tă
IN/lavromati" B otoşani

E-JEs | Fp
, C A tC Z & .

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata, ^
de
f\{ h -X ^ T O F-

, având funcţia
la

Ç

/)? T <ll 7 V 4 „

/)

,

/SV t v ŞsfolL

domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anîi/societâţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şl membru în asociaţii, fund aţii sau alţe organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale
sau
părţilor sociale
»
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1...... r^ —------------

2, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale socictăţ ilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi-»purilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
»
- denumirea si adresa .2 .1 ....... •----^

____________________
y ^
3. Calitatea de membru în padrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3-1...... ..........Yp[
t
MK.

._______KA

Jk

t

t

ă

t

t

ñ n

____________________________ ^________7i t

r

o
(

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice1iunctia^detinută si denumirea partidului politic
4.1.......

5. Contracte, inclusivj^le de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpii) 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 eneficiatul d eco n tract num ele,
prenum de/denum irea şi adresa

Instituţia

Procedura prin

T ipul

D ata

D urata

V aloarea

contractantă:

care a fost

contractului

încheierii

contractului

totală a

1

denum irea şi
adresa

contractul

T itu lar......................

Sot/sotie
■» >

an tractu lu i

încredinţat
>

an tractu lu i

-

J

1

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

R ude d e gradul I ale titularului

Societăţi co m a c ia le'P e so a n ă fizică
autorizată'' A sociaţii fem iliale/ C abinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprolesionale sau societăţi civile

/

profesionale cu răspundere lim itată care
desS soară profesia d e avocat/ O fcanizatii
neguvanam entale/ Fundaţii/ A sociaţii^

1J 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

2

• Z f s â ii Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 Ş m i 2 i f " v r'7J f W77‘^'-"'
• t=
Nr. „...y
/.2018 Operator date cu caracterperson
J u d e te a n_ e 0 r9 .
M a v ro m a ti" B otoşani

7 (> ~ f
,N T B A R a
! 2
D E C L A R A Ţ IE
a membrilor comitetului director, referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 conform prevederilor art.. 178 alin (2) si art. 181 alin (9).

^

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,.Mavromati” Botoşani str. Marchian nr. 11
,secţie/|atoFatQr/-sdr\'4eiu/-b4reu/Gsmpaftiment, ...y...$rr!y .U?. % { . . k . ..... A i .

'T & A -

M

v
( Q q l -

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)............... ,
numărul de telefon (mobil)

numărul de fa x ............................
.R%.§.

adresa de e-m ail..
Subsemnatul /

.

.

......

,

,’^iT.£ . $ . ..................... domiciliat/a în lo c.../^$.X ?:l>.f ^ /
bl......... sc..(ÎX, et...îw,

judeţul....

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 nonguvernamenţalş care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia d e .............. ..
membru in comitetul director.
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.......V..........
.^membru in comitetul
director
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 $e.
membru in comitetul director..
-

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 .....k ................... membru in comitetul
director
^ ^ A s X U iC ’£ .

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.

Spite: i J u ,
de U rg e n ta
,, i ....iv ro n '!a ci" B o t o s a n i

1 irc! \RE-IESW3E

DECLARATIE DE INTERESE
SubscmnatuI,
de
Director medical interimar

Dr.Balan Viorel
, avail d functia
la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani
,
domiciliul

ap.9 Botosani
5

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:__________
U nitatea
- denum irea si adresa

C alitatea detinuta

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societStilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3 .1 .......m em bru Colegiul M edicilor din Rom ania
mem bru. A sociatia R om ana de U rologie
m em bru A sociatia E uropeana de U rologie

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic_______________ ______
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice flnantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Bej-diciaml de contract: numele,
prenumele/daTumiiea si adiesa

Institutia
caidactanta:

Pioceduiapin
caieafost

1

Tpul
contiactului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoaiea
totala a

1*Prin rude de gradul 1 se m telege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denum irea 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 contractele
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

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

Semnatura

Data completarii

2

Spitalul Judetean de Urgenta

tM 3 tr£ f£ rt8S ffi''cJe U r g e n u
Str. Marchian Nr.J 1; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 51881/2; fq^J}22rlc5
t / r 7 Botosani

Nr........... / ......./ ..... /.2018 Operator date cu caracter personal nr.

" 26lNTRARE-IESd6E

D E C L A R A/ T IE
a membrilor comitetului director, referitoare ia conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2); conform prevederilor art. 181 alin (9).
Numele si Prenume - Dr.Balan Viorel
Functia - director medical interimar

Adresa profesionala
Locul de munca Spitalul Judejean de Urgenta,.Mavromati” Botosani Str.Marchian nr. 11.
Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812, numarul de telefon (a c a s a ).............................
numarul de telefon (m o b il).............................numarul de f a x ........................... ,
adresa de e -m a il.....................................................................................
Subsemnatul Dr.Balan Viorel domiciliat in loc. Botosani

judetul Botosani
Numele ....
Prenumele
F u n ctia ....

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu detin parti sociale, actiuni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care
stabilesc relatii 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 societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
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, sef 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) si b) Tn care sau sotul/sotia, rudele ori
afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimoniala 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

.../2018

Spitalul Judetean r;
„Mavt
jii’’

J B A H £ -1£ S IS G .. i
J

DECLARATIE DE INTER
Subsemnatul/Subsemnata, _
de
c TjoR R h

4 /RE

/A< n/

~

i

fa r

, ,

\

J tP l

7/ ^ 7

2 0 /*

t>....LU N A ..... A N ........

,

RR

v

/

, avand functia

- , domiciliul

TTe^dJ f y /

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institutii de credit, ^ 1 u p u i 1
interes economic, precum $i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
denumirea $i adresa
de actiuni
$i/sau a actiunilor
1.1

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

3. Calitatea de membru in cadritj asociatiilor ppofesionale si/sau sindicale
3.1 ......
^-1
M U 7Z
rU
Rf T M /3

Hi-R /3 £ V

S

(i M"t/

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $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 functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori Tncheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar: ______________ ____________ _________________________________________
5.1 Beneficiarul de contract numele,
Pioceduiaprin
Institute
Tipul
Data
Duiata
Valoaiea
prenumele/denumirea §i adresa
contiactanta:
careafost
incheierii
contractuhi
contiactului
totalaa
1

denumiiea §i
adresa

incredintat
contiactul

contractului

contiactului

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

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

Rude de gadul I1*aletitularului

Societati comerciale/ Persoana fizica
autCHizata/Asodatii familiale/Cabinde
individuale cabinete asociate, societati
civilepiofesionale sau societati civile
piDfesionale cu raspunderc limitatacare
desfa^oara jxofesia de avocat/ Oiganizatii
neguvanamentale/ Fundatii/ Asociatii21

/

s'

n Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a 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 §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

