S pitalul J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v r o m a ti" B o to ş a n i

^TR AR E-IIE S IR E ^
NR-V^-......... -~Z<

/ £ Î ? A n.

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
^VJTÎC CAtAfOeStJ NlR.eLA G#r£M €rfV
de we&id ^>ef pe SgoT>G
la T5>pi'r^u/tCNP

, domiciliul

, având funcţia
&T,

BofTy^VNl

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 economii precum şi membru în asociaţii, fund aţii sau alte organizaţii m uvcrnamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
părţilor sociale
sociale sau
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
1.1......
\
\
\
\
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/sodetăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne uvernamentale:
________________
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa
2 .1.
X

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... H € h 8 B-U C o c fe e rU iU H ebîcÂ :tjo1U Q>o t o s ^ )

4, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute ţn cadrul partidelor 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 mai oritar/rainoritar:
5.1 BeoefîdanideortiaiJrnurade.
Instituţia
Proceduraprin
Tipul
Valoarea
Dala
Durata
ţraTumele'denumiica şi adresa
centralului
conliadanlă'
careafcst
totalăa
încheierii
contractului
1

____-1* - i -i

d etînnireaşi

m e a m ta t

adresa

contractul

c o te ţu lu i

contractului

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

S o ţk rie .............. ..

\

R ude de gradul 1T ale titularului

\\
\

Societăţi
comerciale/ P ascan a fizică
*
autorizată'A sociaţii
fem iM e'C áró cíe
*

Vi

individuale, cabinete asociate, societăţi
dvüeprateáoixde sau societăţi dvile
piofeaonale cu răspundere limitată care
desfasoarăptofeâa de avocat/ O rggniztii
i xy.iva nam entale' Fundaţii/ A so c ia #

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

XûlQ

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19489/06 / 05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

S p ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n ta
„ M a v r o m a ti" B o to ş a n i

INTRARE-SESIRE
D E C L A R A Ţ IE
a şe filo r de secţie, de laborator, de serviciu m edical referitoare ia conflictul de interese
L.95! 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele...ŞiLiO& .

ţ f f . ............

Funcţia .H.€«?ÂCt..ŞŞ.?...?.?..^.?:Ţ?.^...sectia/compartimentul...ţ^.!*f.ÎA:'IRl®...Ji...^?UT1

Adresa profesională
Locul de

muncă

Spitalul Judeţean de Urgenta„M avrom ati”

serviciu/birou/compartiment,

Botoşani sectie/laborator/

.............. / str. . Marchian nr. 11.............................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (a ca să )............................................
numărul

de

telefon

(mobil)

numărul

de

fax

...........................................

adresa de e-mail

Subsemnatul

/

domiciliat/a

în

lo c ..^ 9 $ .* N /...

j u detu I.. Î?îi?îî3?..‘ÎWJ...
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.
Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la Infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai,sus.

Data

Semnătura

DECLARAŢIE DE INTERESE
*

Subsemnatul/Subsemnata,
^ V>1ÎC CAr4fO S S(J
de Me&î
>€F E>e sscţv ia
CNP

, domiciliul

H\ R.GLA QA& M Gri'J
Jy& y .

, având funcţia
Jn*u/Low+T/* & T ,

SoiŢy^ANf

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţiom de, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte ori aniziiţi! neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea si
> adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......
\
N.

\
2. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţiilor 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 nep uvemamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2-1.......

V
\

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......C o L è & i O U H-eù'iGXLOiU

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si denumirea partidului olitic
4.1...... _
_
\

\\

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridica, 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 m a'oritar/m inoritar:
__
5.1 Beæfirianddecontract numele,
Instituţia
Tipul
Data
Durata
Valoarea
Proceduraprin
contractului
penumebtoumirea şi adresa
contractantă
încheierii
contractului
careafost
totalăa

1

denumireasi
i
adresa

încredinţat
contrariul

contrariului

contrariului

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

Sct/sode................

Rude de gradul/ aletitularului

\

\

Societăţi oomarialo'' Pasoană fizică
autorizată' Asociaţii familiale/Cabinete
indiriduale, cabineteasociate, societăţi
dvileprofeaonalesausocietăţi dviïe
profesicnalecu iăspundse limitatăcane
desfaşoarăprofeaa de avocat/Gganizaiii
maivunamertale' Fundaţii/ Asociaţi?
':i Prin rude de gradul 1 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

¿g-OfT-tolO

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon0231 518812; f a x .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19489 /0 6 /0 5 /2 0 1 9 Operator date cu caracter personal nr. 35268

D E C L A R A Ţ IE
a şe filo r de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele.. .PUTÎ£ .

,. M&Şfdh..

i f îi.............

Funcţia .H&.ÎSL..Ş?P...?£.??£^,?L.sectia/com partim entul...ţ^.W .M ^.^...jA..^UTÎ

Adresa profesională
Locul

de

muncă Spitalul Judeţean

serviciu/birou/compartiment,

de

Urgenta,,M avrom ati" Botoşani sectie/laborator/
.............. / str. . Marchian nr. 11.............................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)........................................... ,
numărul

de

telefon

(mobil)

adresa de e-mail

Subsemnatul

s

/

t r . ... A

numărul

de

fax

...........................................

........................

a:.S .U Î3& ...C J.ţiflO £Ş ^...TV ty^..^..i?^tt^?^....dom iciliat/a

în

lo c ..^ T P Ş *N /...

! . ‘f nr. .. .$, bl......... sc...... . et.... . ap..... , judeţul..ÎvîiSPŞ.'t&L.

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict
de Interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-iea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.
Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate maLSus.

Data

.f7.^../.P.i./.%?.?£...

Semnătura...............

I Spi:^ v ruodÆ^Vo?ous r ntâ

I

in t r a r e - íesire

DECLARAŢIE DE INTERESE-"'*-------- — — Subsemnatul/Subsemnata,
de TX & io Wy dU ^ X i _____________
CNP

Hvr^OiQo>Kxxe'j\_________ _______ , având funcţia
la X X UD ~^uA. cX

,

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp a ni ¡/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 si adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1 ....
x
\
\
v

X

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ále
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii negii veni a mentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2.1.......
\

X
X

___________________ y
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3-1......

~

"" V

X
X

N

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, consultintă juridica, 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,
Procedura prin
Instituţia
Tipul
Durata
Valoarea
Data
pienunide/denumirea si adresa
carea
teist
totalăa
contractantă:
încheierii
contractului
contractului
1

denum irea si
î

încredinţat

adresa

contractul

contractului

contractului

T itu lar......................

v\

\

S ot/sode......................
» •>

\

R ude d e gradul i' ale titularului

Societăţi
* com erciale/ Persoană fizică
autorizată/A sociaţii
5 fariiliale/C abinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere lim itată caic
desfăşoară profesia d e avocat/ Orgpnizaţi i
neguvernam entale/ Fundaţii/ Asociatii2)

’*Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linia 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

¿ 2)-oe.jU)i9

2

Spitalul Judeţean de Urgenta ..Mavroma ti .. Botoşani
m mnu„m
^P
- ^dt
etea n

Str. M arckian Nr. 11; Cod F iscal 4557951; Telefon 0231 518812;
.* _ .______ __ _____________ i ______ .J.ÜI¡¡ Operator date cu caracter personal nr, 35261
a

Spitalul Judeţean de Urgentă
„Mavrom atr Botoşani

IN

RE^IESIRE
U

\

...W luna

ç jfm

JNTRARË-IESU

IU

y jf
; J3

ç

de U

„ . M a v r o m a t i" B o to s a

/. ,

D E C L A R A Ţ IE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.{15)

Subsemnatul / a :

^

>fS

domiclliat/a în Ioc..^.9^?.5« m ’

judeţul
Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborator/
servlciu/birou/compartiment,

...... I str, . Marchian nr. 11..............................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)...........................................
numărul

de

telefon

(mobil)

numărul

de

fax

..........................................

adresa de e-mall
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până ia gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.
Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute Ia lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IV-iea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data

£L /..Ç ? J2019

Semnătura

yn cie Urgent^
Sotosani
-

F J P C

,J

DECLARATIE
DE INTERESE
9
S u b s e m n a tu l/S u b s e m n a ta ,

de

_____________________________________________________

rtepic * € ? p e SecT)V _______

CNP

la

, domiciliul

, a v a n d functia

^PiTfrOlL n,aPg-7E4f4 p e c x ^ o e n y f
ft

&flTfrS*ry/

-TN f

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, companii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri dc
Unitatea
- denum irea §i adresa -

C alitatea detinuta

N r. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
§i/sau a actiuni lor

1.1.......
"X

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fimdaffilor ori ale altor organ izatii neguvernam entale:____________________
Unitatea
- denum irea $i adresa

Calitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale
3.1

\

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta gi denumirea partidului politic______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefidaml de contract numele,
pimimeltdenumirea $i adresa

Institutia
contractanta:

Proceduraprin
careafost

1

T pjl
contractului

Data

incheietii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

denurnirea^i
adresa

contractului

iixredintat
contractu]

contractului

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

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

Rude de gradul Il}ale titularuhi
\
Societal comerciale/ Persoana fizica
autorizala/ Asodatii familialdCabinete
irdividuale,cabineteasociate, societal
civile piofeaonale sau societad dvile
ptofesionale cu raspundere limitata care
desfa§oara profesia de avocat/ Qr^nizatii
neguvemamentald Fundalii/ AsodaliP

\

\

\

]) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinuta, titularul,
sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. N u se declara contractele
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Semnatura

2

Spitalul Judeţean de Urgentă
„Mavromati" Botoşani

RE- I ESI BE

Subsemnatul/Subsemnaţa,
de
■yecTxgCNP

DECLARAŢIE DE INTERESE
, ?'*■x vQ ~
jT A la

^frU*UJlL -J ^t^rTeAU

, având funcţia
,

, 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 şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:
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.

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, 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
5.1 Beneficiarul de contact numele,
prenimeletkmumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proceduraprin
careafost
1

Tipul
contactului

Data
încheierii

Durata
contactului

Valoarea
totalăa

denumireaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Soţ/soţie...............

Rude de gradul I1}aletitularului

Societăţi comerciale/Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionale sausocietăţi civile
profesionale curăspunderelimitatăcare
desfaşoarăprofesiadeavocat/ Organizaţii
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţii^
Prin rude de gradul 1 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

v 'ic l'f

2

Spitalul Judetaan da Urgentâ
„M a v ro m a tl" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESSES
Subsemnatul/Subseranata,
vAC<Lck€clb Ri Wi~Wvg (I faatU la
CNP

Hîftjg C b c ^ e ^ ________________ , având funcţia
4'oVvjt^ ^dL <Ag-t5<v.<?euA,6%Hg^rouuoil ^ Va-ţ-o-Sa ni ,

domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
L A so c iat sa u a c ţio n a r la so c ie tăţi com erciale^ c o m p ân ii/so cîetăţi n a ţio n a le , in stifu tii j e c ic â iV g r a p n r î d e
n^nfaîip*
Nr. de părţi
V aloarea totală a
Unitatea
C alitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denum irea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
i i .......
J~Y

............................................................ ,
\
\

v
■

■

■

■

■

■

jtjim p ij
*ulB'Vi 1
” IBBBI88Bn
Unitatea
denum
irea -2
si_________
adresa - ________________
---------------- ------------------------2 - i ........ ___________ x ___________________

Calitatea deţinută

V aloarea beneficiilor

9

\
■ g aw p a—

¿m&anx

i;

-V
Data
încheierii

:i)r

Instituţia
ccntractaniă:

Procedura prin
care aibă

î

Tpul
contractului

»>•-■- - -^t
’■'*-■'■■-* ■■»-i■
Durata
contractului

— pw m am

’>

Valoarea
totală a

înoediniat
contractul

denumirea şi
adresa
Titular..................

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

Rude de gradul Ij) ale titularului

contractului

contractului

\
N
\

Societăţi comerriale/Persoană fizică
autorizată^Asociaţii fkniMe^Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesonale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoarăprofesia de avucal/ Gganizaiii
nq^-ammentale/Rmdafi/Asoaatii21___
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Şe 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 sotul/sotia si rudele de gradul I 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

tf.0 5~.2o 1£

2

íü g s fü í
-

Spitalul Judeţean de Urgenta „M avrornaţi yrBotoşani

Str. M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .023 SratţaJuT Judeţean de U rgentă

r^Iv1avrom atr' Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006)

nr. jM ..yA.fz\ l.liu

H

a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Numele
...........................
Prenumele
.......
Funcţia
...........................................
Adresa profesională - (SRitalul Judeţean d,e Urgenta „Mavromatl" Botoşani.
Locul de muncă
..................
Adresa
Str.
nr.
Codul po şta l................Localitatea
Numărul de telefon (serviciu) ..........................
număryl de telefon (acasă)
.......................... , numărul de telefon (mobil)
numărul de fax
.........................., adresa de e -m a il..............................
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
r T n r ^ at?ar! ^ medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
¡mn®rfe, tan^ei e din îara ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
^■Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai susmciuna

(Denumirea societăţii
acţiuni)

) (deţinere de (Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţl care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabllă/durablle sau permanentă/permanente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulată)
1
hd nicluna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabite’sau permanente)

^ .in tc rv e n ţie /m te rv e n ţ11 punctuală/punctuale (IP): conferinţe şl alte acţiuni de formare

2°3 A lt d e SOCietăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

nlciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura actjvităţjj)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
1^1 niciuna

(Denum irea societăţii)

(Natura activităţii)

4 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele.......................................................
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
1^1 niciuna

(Denumirea societăţii.......................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
J^| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

23-Altele
jc l niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

Ită/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
-------C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
Numele, prenumele şi tipul de r u d e n i e _
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
niciuna
2

A

(Denumirea societăţii................
(deţinere de acţiuni)

.....................................................
(Natura participării financiare)

...................'

muncă cu remunerare regulată)

Personală
° permanen«/permanente (LD) (contract

(Denumirea societăţii)

.................................-...................

p£l niciuna

2 . 2 . I n t e r v e n ţ i e / i n t e r v e n t i i D U n c tlla lă /r ,,,,,,- . <N,atU^ '® 9ăturil durabi|e sau permanente)
'Q n ic iu n a
511 P u n c t u a la / p u n c t u a le ( I P ) : s t u d ii cclinice
lin ic e si
lu c r ă r i ştiinţifice
şi lucrări

(Denumirea societăţii)

.....................................................

2 . 3 . I n t e r v e n t i e / i n t e r v e n ţ i i p u n c t u a l ă / p u n c t u a lT n M - d r a n n = l!iCr^ ,0r

/° niciuna

^

ccua,e (IP). rapoarte de exnpr+i7 a

(Denumirea societăţii)

.....................................................

,

e x S r t* ă fa Produsulul pentru

. . .

M S

T

s-a întocmit raportul de

‘ W W " V“ !" » " « P » 'S /r o " « , a„ (IP): « M a u de con,I,ier.

(Denumirea societăţii)

2.5.

£?s:r!,e/w^
(Denumirea societăţii)

2.6.Altele
1^1 niciuna

site acţiuni de formare

....... *..............................................
(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

(Denumirea societăţii)
(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legat uri (fără remunerare) (FR)
M l n ic iu n a

(Denumirea societăţii)

şssi

—

Şl c u r e p r e z e n t a n t e le d in t a r ă a le s o c ie t ă ţ ilo r
J l î ' „ Î T !? !11 d e a c t iv it a t e r precum
s o c ie t ă ţ ilo r c o m e r c ia le p r o d u c ă to a r e , d is t r ib u it o a r e
e x p o rta to a re .
sau

D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere......
N u m e le ş i p r e n u m e le

5 e re

Indicaţi mai jos toate legăturile
CU societăţile producătoare,
distribuitoare sau
importatoare de medicamente, m a t e ^ le 's a m ^
aparatură medicală, precum ş i cu

reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare,^ distribuitoare sau
Importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
niciuna

(Denumirea societăţii........................................ ) (deţinere (Natura participării financiare)
de acţiuni)
.....

2 . Indicaţi

,

.

.

mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora,
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
____
Subsemnatul/Subsemnata

.f

...............................

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovada in cadrul
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
w
.
..
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută in legătură cu cele menţionate
mai sus.

Semnătura

4

Spitalul Judetsan da Urcşentâ
,,¡V \8 V i U lT U ; .V ' B O t O & f ji w

DECLARAŢIE DE INTERES E

INT

Ë rlÊ Slb
U N A ..

Subsemnatul/Subsemnata,

| Wrî .^....

5 ^ ..! * ^ ... ¿ „ A . ...... ,

la

Spitalul

CNP

domiciliat în

..b f/^ ^ v â n d

Judeţean

de

Urgenta

funcţia

„Mavromati"

de

Botoşani,

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

1.1 ....

Nr. de părţi
Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale şi/sau a
de acţiuni
acţiunilor

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

2.1 ....

Valoarea
beneficiilor

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

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, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitam 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:
w
Procedura
Instituţia
contractantă: prin care
Tjpu|
Data
Durata
b o a re a
denumirea şi . aJ “ * contractului
contractului
to; alS a, .
adresa
încredinţat
contractului
contractului
contractul
t

5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/denumirea şi adresa
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)

*) ~punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în
derulare in 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
5.1. Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/ denumirea contractantă:
denumirea şi
şi adresa
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular............
Soţ/soţie.............
Rude de gradul l 1) 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)

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 pct. 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

