
DECLARAŢIE DE INTERESE

S p ita lu l Ju d e ţe a n  de U rg e n tă  
„ M a v ro m a t i"  B o to ş a n i i

* BE-îJESIBi
NR: ZI ....i'.'lÚN/O. fo i

Subsemnatul/Subsemnata, ü d
de 4 £ fS T £ r i r  Ş  ___________ _

, având funcţia
la fij) A4 Aţ i ' }  — p& ă/AT&(E_l

CNP , domiciliul
fr .1

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, j recum si membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţii 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 societăţi 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ncguvernamentale:

tior comerciale, ale 
*upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

'
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3-1......  ^  X  t! j U w / 7 7 ^  A *»  J**»

q>a u  < (0<#
'--------- '

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul artidelor politice, funcţia deţinută şi 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 maj oritar/minoritar:
5.1 Beiefidanidecartra±numdc, 
prenurnde/dœumirea si adresa

Instituţia I’roceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
contractantă: care a fost contractului închderii contractului totală a

1



denumirea si»
adresa

încredinţat
9

contractul
contractului contractului

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

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

Rude de gradul f  ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată'' Asociaţii iaTriliale'’ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
crifleprofesiam le sau societăţi dvile 
profeâaiatecuiăspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/' Organizaţii 
negyvem am m  : Firrxlatif Asodaţu2-’

>\

11 Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 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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S p ita lu l J u d e te a n  de U rgen ta  
„ M a v r o m a t l "  B o to sa n i

DECLARAJIE DE INTERES RE-IESIRE

Subsemnatul/Subsemnata, VASILIU DOIISA , avand funcfia
de ASIST. MED. COORDONATOR la SP. JUD. MAVROMATI BT./ PEDIATRIE

, domiciliul BOTOSANI

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membra in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:__________

Unitatea
-  denumirea §i adresa Calitatea de|inuta

Nr. de parp 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea total a a 
parplor sociale 

$i/sau a acjiunilor
1.1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societifilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institu|iilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:_____________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1
MEMBRU OAMMR BT.
MEMBRU S1NDICAT SOLIDARITATEA BT.

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, funcjia definuta $i denumirea partidului politic____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants $i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acfionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea $i adresa

Institupa Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea
contractanta: caiealost contractului incheierii contractului totalaa

1



denumirea$i
adresa

incredin|at
conlractul

contractului conliactului

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

Soj/so îe.................

Rude de gradul Il} ale titularului

Societal comerciale/ Persoana lizica 
autorizata/ Asociapi fkniMe/Cabinete 
individual, cabinete asociate. societaji 
civile pnofesionale sau societafi civile 
profesionale cu laspundere limitata care 
desfâ oara profesia de avocat/ Qrganizajii 
neguvemamentale/ Fundapi/ Asocia(ii2j

1 ] Prin rude de gradul I se in|elege paring pe linie ascendenta $i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

sopal/sofia §i rudele de gradul I obpn 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 declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men^ionate.

Data completarii 
10.01.2019

Semnatura 
VASILIU DOINA
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