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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,

de
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, domiciliul

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, fund atii sau alte organizaţii ne1uvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
sociale sau
părţilor sociale
Calitatea deţinută
*
- denumirea si adresa de acţiuni
si/sau a acţiunilor
u ......
~ -----------------------

^

-----

<1

...

....

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţitior comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi•upurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii nej?uvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2.1.......
...................... —
^

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionalc si/sau sindicale
3-1......
.
»
r*J 0 0 hiT&TOL f dltJtOQL
QfQATVC
hKr
64 U
SihJ/
/

Xj

r

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor olitice. funcţia deţinută si denumirea partidului politic
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
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele.
Instituţia
Proceduraprin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
pimtmde'daujrniiEa şi adresa
contractantă:
carea iost
antractului
încheierii
contractului
totalăa
1

d a M n irc a ş i

în cred in ţat

ad resa

co n tractu l

contractului

contractului

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

S o t/iso fc ........................

R u d e d e g ra d u l! ale titularului

S o cietăţi
» co m erciale'' P e r s a n ă iiz ie ă
au to rizată'' A æ d a ü i ià m ilia b ' C a b in e te
in d iv id u ale, cab in ete asociate, so cietăţi
c rifle p ro fe sio n a le sa u societăţi civ ile
p ro fesio n ale c u răsp u n d ere lim itată c a te
d esfăşo ară p ro fesia d e av o cat/ O rg a n iz ata
n e g u \« n a m e rta l© ' F u n d aţii/ A s o d a ţiP

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării
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Subsemnatul/Subsemnata,
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere;
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societâţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii»fundaţii sau alte 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.

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

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru In cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
_3.1.7„ h 4 n MUJ
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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 .i.....7 ‘ "
:zl— .................

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridica, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate j
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

5.1 Beneficiarul deccrtact numele,
«anon eda tnneaşi adresa

Instituţia
contractantă

Procedurapin
care a fost
1

Tipul
contractului

Data
înebaerii

Durata 1 Valoarea
contractului
totalaa

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
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
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau actionar la societal comerciale, comp anii/societali nation:lie, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociatii* func atii sau alte organic itii neguvernamentale:
Nr. de parti
Valoarea totals a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea §i adresa de actiuni
§i/sau a actiunilor
.LL— :_____________________________ 7
__________________________________ _________ :____
________________________________ /
________________________
/ ________________
ii
__________________________ ______________________
C___
2. Calitatea de membru in organele de conduv^i^, *___ ___ •are §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale conipaniilor/societa|ilor nafionale, ale i istitufiilof de credit, ale grupurilor de interes
— “T ifiii____________________
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea §i adresa
2.1

tie __________ ______

3. Calitatea de
3.1

7A/
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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
2L

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridicS, consultants §i civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii funcfiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
Institutia
Proceduraprin
Tipul
Data
Valoarea
Durata
5.1 Beneficiarul de contract rwmele,
contractanta:
careafbst
contractuhii
totalaa
mcheierii
contractuhii
preejmeledanumirea $i adresa
1

denumirea §i
adresa

mcredintat
ccntractul

contractuhi

contractului

Titular.................
— .

Sol/sotie................
—
Rude de gradul T ale titularului
—
Sodetati canoodale/Persoana fizica
autorizata/Asodatii femiliale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, sodetati
civileprofeaonale sau sodetati dvile
profesionale cu raspundere limitata care
desfa§oarapiofesia de avocat/ Qtganizadi
negyvemamentale/Fundatii/ A social

—

)} Priii rude de g r a d u lIse injelege 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/so$ia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 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
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
CNP

ASISTENT COORDONATOR

GUCIANU LUMINITA
, având funcţia
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI BOTOSANI,
la
SECTIA DARABANI
, domiciliul

,

LOC DARABANI, JUD 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:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
– denumirea şi adresa –
de acţiuni
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
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –
2.1……

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

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:
Instituţia
Procedura prin
Data
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Tipul
Durata
contractantă:
care a fost
încheierii
totală a
prenumele/denumirea şi adresa
contractului
contractului
denumirea şi
încredinţat
contractului
contractului
1

adresa

contractul

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)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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.
1)
2)

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

Semnătura

04.06.2017

……………………………….

2

