
Spitalul Judeţean de U rv  
„IViavrom ati" Botoşani

¡TRARE-IESIBE
1 . S

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, -  VCi\ -h , având funcţia
de V \  . _________ la _  ~Av , , Va:;- A jA u A   ̂ AlMlu AvA V \r0kvk
CNP domiciliul A y u

1
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi >eo naţionale, instituţii de credit, grupuri de

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/socictăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ncguvernamentale:______ _________ ___

TUnitatea 
-  denumirea si adresa -

2.1.

Calitatea deţinută

__ ___

3, Calitatea asociaţiilor

Valoarea beneficiilor

g^aBfST *• *
3.1.

-  KkkwASbxa ’tAVÂ'v k S  ___

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

stat, local şi din fonduri externe or ¡încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numde, Instituţia
#  ■ .4*-.. . . . ■ & & r k . .

Procedura prin Tipul Data
*■,!&.. 'V f .f - .T -’ . 'Mt

Durata
prenumde/denumirea si adresa contractantă careafost contractului èshdati contractului

Valoarea

1



derarmiteaşă
adresa

maedinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Pndedegiaâili ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată'' Asodalii fanăfiak/Cabinete 
individuale cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi dvile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
des%oaraprofeaadeavocat/OtgBiizajii 
neguvemamentaky' Fundata/ Asociaţi

r’ 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.

Bata completării Semnătura
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Subsemnatul/Subsemnata,

de asistent sef interimar 

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE
9

ii

N

IpTRARE-IESIRE h

GURZU CAMELIA DOINITA , având funcţia
Secţia Boli Infectioase Copii- Sp. Jud. „Mavromati” 

la BT
, domiciliul loc. Botoşani

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  >

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
1.1......

y" y
y ' y

y y ' /

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...... ___________ -jS*_________

/ /
y

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......
- Membru CAMR- Botoşani
- Membru SANITAS - Botoşani

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, consultan Dă 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

5.1 B eneficiarul d e  co n trac t num ele, Instituţia P rocedura p rin T ipul D a la D urata

1



p rm u m ele/d en u m itea şi ad resa contractantă: 

d en u m irea  şi 

ad resa

c a re a fo s t

încred in ţat

contractul

contractu lu i încheierii

contractu lu i

contractului to ta lă a

contractului

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

S o l/so tie .......................

R u d e  d e  g tadu l I 11 ale titularului

Societăţi com erciale/ P erso an ă fiz ică  

autorizată/ A sociaţii fam iliale/ C abinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civ ile  profesionale sau  societăţi civ ile 

profesionale c u  răspundere lim itată cârc 

desfăşoară p rofesia d e  avocat/ O rganizaţii 

n cg u v em am en tak / F undaţii/ A sociaţii^

I} 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 
societănilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soDul/soDia Di rudele de gradul I deţin  mai 
pu ţin  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

17.05.2019.......................
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Subsemnatul/Subsemnata,

de asistent sef interimar 

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE
9

ii

N

IpTRARE-IESIRE h

GURZU CAMELIA DOINITA , având funcţia
Secţia Boli Infectioase Copii- Sp. Jud. „Mavromati” 

la BT
, domiciliul loc. Botoşani

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  >

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
1.1......

y" y
y ' y

y y ' /

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...... ___________ -jS*_________

/ /
y

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......
- Membru CAMR- Botoşani
- Membru SANITAS - Botoşani

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, consultan Dă 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

5.1 B eneficiarul d e  co n trac t num ele, Instituţia P rocedura p rin T ipul D a la D urata

1



p rm u m ele/d en u m itea şi ad resa contractantă: 

d en u m irea  şi 

ad resa

c a re a fo s t

încred in ţat

contractul

contractu lu i încheierii

contractu lu i

contractului to ta lă a

contractului

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

S o l/so tie .......................

R u d e  d e  g tadu l I 11 ale titularului

Societăţi com erciale/ P erso an ă fiz ică  

autorizată/ A sociaţii fam iliale/ C abinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civ ile  profesionale sau  societăţi civ ile 

profesionale c u  răspundere lim itată cârc 

desfăşoară p rofesia d e  avocat/ O rganizaţii 

n cg u v em am en tak / F undaţii/ A sociaţii^

I} 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 
societănilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soDul/soDia Di rudele de gradul I deţin  mai 
pu ţin  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

17.05.2019.......................

2


