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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata, Zvoristeanu Felix Ionel
, având funcţia
de as. coordonator laborator
ia ^
Sp. iud . Mavromati Camei a~de Gai da Saveni--------- ’
CNP
___________________ , domiciliul
9

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:
Unitatea
denumirea şi adresa ■

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1
Nu e cazul

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.

Mu e cazul

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

Membru In Sanitas si Oammr

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.

Nu e cazul
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 Beneficiarul de contract: numele,
pienumele/denumiteaşi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
careafost

1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul I11ale titularului

Societăţi comerciale/Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sausocietăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
ikviivemamentale/Fuixiaţii Asociaţii2-1
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 soţul/soţia şi 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

2 8 .0 5 .2 0 2 0

2

i

,, M & v e o ni ati" Botosa n i

i

íntrare -íesire

I

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de As. Coordonator
CNP

Zvoristeanu Felix Ionel
, având funcţia
la
Sp. Jud.Mavromati Camera de Garda Savoni
domiciliul _gaven|-

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund aţii 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......
Nu e cazul

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.
Nu e cazul

3. Calitatea de membru în cadrul ¡

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.
Nu e cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia 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 ccntiact numele^
prenmixde/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
care a fost

1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Soţ'soţie...................

Rude de gjadul I11ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/Asociaţii femiliale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profeionate cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
rxţarcemamentale/Fmdaţii/ Asociaţii21
1:' Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea 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. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin m ai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul 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

DECLARAŢIE DE INTE

Soitalul Judeţean d@ U»tJfma
* E S E avrornati" Botosyn

ZVORISTEANU FELIX ION
Subsemnatul/Subsemnata,
AS.
MEDICAL
GENERALIST

LICENŢIAT
CAMERA

DE

GARDA

SAVENI

ORAS SAVENI
CNP

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe

răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri i
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii ncguyci uam ntale:
Nr. de parii
Valoarea totală i
Unitatea
sociale sa
Calitatea deţinută
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de
ncţiunilo
1.1......NU E CAZUL

i
J
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control V
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de c a
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernament
Unitatea
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1.......NU E CAZUL

ăţi!

g»
Valo;

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......MEMBRU SANITA S_______________
MEMBRU OAMGAMR FILIALA BOTOŞANI

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi cont’
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului p
4.1.......NU E CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consuli
1

mite
('•

'dale, ah
de interes
oficiilor

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor pui
sta^ local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu cap
acţionar majoritar/minoritar:_______________ ______________
Proceduraprin
Instituţia
5.1 Beneficiarul de contract numele,
careafcst
Tipul
contractantă;
denumireaşi
prenumele/denumireaşi adresa
înaedinţat
contractului
a ; i r : ; c
adresa
contractul
Titular..............

iţat
ts

sgetu
latul

,
,.
l contoctru;

Valoan
totalăi
contract.

j

Soţisoţie................
j1

;
i

Rude de gradul I11aletitularului

Societăţi comerciale/Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii foniMe/ Cabinete
iixlividuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesausocietăţi civile
profesionalecurăsputxlerelimitatăcare
desfaşoarăprofesiade avocat/Organizaţii
neguNcuiamentale/Fundaţii/Asociaţii^
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde.
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la puncte!
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rude'5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pe
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

'LqS °1

2

se ci
ul I

■i, titularul,
contractele
puţin de

tatea sau

-------»>_

;

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
AS.
MEDICAL
GENERALIST_____

S p iia lu l Ju d w ie a n d e U rg e n t^
,,M a v ro m a ti" B oto sa m

IN T R A R E -IE S IR E

ZVORISTEANU FELIX IONEL
__________________________________________________
LICENTIAT
CAMERA
DE
GARDA

, avand funcfia
SAVENI

tie

O RASSAVENI
domiciliul
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, comp anii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum §i membru in asociafii, func lafii sau alte organizafii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea $i adresa -

Calitatea definuta

Nr. de parfi
sociale sau
de acfiiini

Valoarea totala a
parfilor sociale
§i/sau a actiunilor

1.1......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea $i adresa -

Calitatea definuta

'

Valoarea beneficiilor

2.1......

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale

3.1......MEMBRU SANITAS
MEMBRU OAMGAMR FILIALA BOTOSANI

4. Calitatea de membru in organele de conducere, adininistrare §i control, retribuite sau neretribuite,
definutc in cadrul partidelor politice, funcfia definuta $i denumirea partidului politic______________________

4.1.......

1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii func^iilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finanpite de la bugetul de
stat, local $i din fonduri extcrne ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acfionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiani de contract numele,
picnumele/deniuniiea §i adiesa

Institupa
contractanta:
denumiiea §i
adiesa

Proceduraprin
caieafost
inciedintat
contractu]

Tipul
contractu!lu

Data
incheieiii
contractului

Diuata
contractului

Valoaiea
totalaa
contractului

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

SoV'solie...............

Rude de gradul 11aletitulaiului

Societal comeiciale/Peisoana fizica
autoiizata/ Asociali familiale/Cabinete
individuale,cabineteasociate, societal
civile piofesionale sau societap civile
profesionale cu raspundeie limitatacaie
desia^oarapiofesia de avocat/ Gganizapi
neguvemamentale/ Fundajii/ Asociapi
11Prin 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,
sopil/sopa §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 pcnale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men$ionate.

Data completarii

Semnatura

C-CG-

2

S p italul Judeţean de Urgentă
„M a v ro m a ti" Botoşani

j

DECLARAŢIE DE INTERESE IN T R A F IE -IE S I RE
.7... LUNA E..ÆM
____ ZV ORISTE ANU
FELIXIONEL__________________________________________
, având funcţia
_______ CAMERA DE GARDA SAVENI A„ SPIT
DE
URGENTA
MAVROMATI
BOTOŞANI______________________________________

Subsemnatul/Subsemnata,
______ ASISTENT
COORDONATOR

MEDICAL
_________

de

la
ORAŞ SAVENI, JUD. BT

CNP

, domiciliul

------------------------------------------------------------ - ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundlaţii 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......NU E CAZUL

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 2.1...... NU E CAZUL

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

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

3.1......MEMBRU SANITAS
MEMBRU IN ADUNAREA GENERALA OAMGAMR FILIALA 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.......
NU E CAZUL

1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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,
prenumeledenumireaşi adresa

Instituţia
contractantă:
denumireaşi
adresa

Proceduraprin
Tipul
careafost
contractului
îrxredinţat
contractul

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa
contractului

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

Soţ/soţie...............

Rude de gradul I1}aletitularului

Societăţi comerciale/ Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionale sausocietăţi civile
profesionalecu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvernamentale/ Fundaţii/Asodaţir
!) 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 soţul/soţia şi 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

