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Spitalul Judeţean de Urgentă 
„Mavrom ati" Botoşani

JNTRARE-IESIRE
NR-.'

D E C L A R A Ţ IE
#

a şe filo r de secţie, de laborator, de servic iu  m edical, referitoare la incom patibilităţi
L.95 /  2006 Art. 178 alin (1) lite re le c), d), e) si g), art.185 a lin .(15)

Num ele si p r e n u m e l e . J 0a  

Funcţia  N $W ^ec\\a /co m  pa rtim entu l.......... G U tfl& Îh

A dresa pro fesională
Locul de m uncă Spita lu l Judeţean de U rg en ta „M avrom a ti” Botoşani, str.M archian nr. 11.

Num ăru l de te le fon (se rv ic iu ) 0231 518812, num ăru l de te le fon (a c a s ă ) ..........................
num ărul de te le fon (m obil) i, num ărul de fax

adresa de e -m a il.
Subsem natu l/a :..^  ...... ......................................... ..d o m ic ilia te  în lo c . . ^ ? í $

judetul..J&Q
D eclar prin prezenta, pe propria  răspundere, că nu mă aflu în nic iuna dintre* situaţiile  de 

incom patib ilita te  de mai jos:

Conform  prevederilo r L.95 /  2006 - art. 178 alin (1) lite re le c), d), e) si g),

c) - nu exerc it activ ită ţi sau orice alte funcţii de conducere , inc lusiv cele nerem unerate;
d) - nu exerc it n ic io activ ita te  sau funcţie  în structu rile  de conducere ale unei a lte unităţi;

sp ita liceşti;
e) - nu exerc it nici o funcţie  în cadrul organ iza ţiilo r s ind ica le  sau patronale de profil;
g ) - nu exerc it nici o funcţie i de m em bru în organe le de conducere, adm in is trare  şi control 

în socie tă ţile  reg lem enta te  de Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu m odificările  
şi com ple tările  ulterioare.

Dau prezenta declara ţie  cunoscând d ispoziţiile  art. 326 din Codul penal referitoare la in fracţiunea 
de fa ls în declaraţii.

Mă anga jez să declar im edia t orice m odificare apărută în legătură cu ce le m enţionate mai sus.

Data Sem nătura


