
DECLARAŢIE DE INTERESE

Spitalul Judeţean de U rgentă i 
„M avro m ati"  Botoşani

. INTRARE;!ES!RE

Subsemnatul/Subsemnata, W  l& r H O  K  G M â k & t  , având funcţia
_______  B£$aŜ_£UM£____  ia s P .ffiN  k X M a M fr t ir  “

CNP .domiciliul f a n f i U ţ t î
i)

4~~_

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, p recum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte or anizaţit 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 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 si adresa -

2.1........

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicaleJ. calitatea ae membru m cadrul asociaţiilor i >
IiTZ. C!J)uri<iik~ ÎTfrtîn&co/Z

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută i denumirea : artidului olitic____________________
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 majoriţar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
pmmde'daiurnirca şi adtesa

Instituţia
contractanta:

Piooeduraprin 
cate a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular..................
\

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

Rude de gradul Î ale titularului

V
Societăţi oomariale/ Pasoană fizică 
autorizată/.^scdadiiknM e/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvileprofeaonale sau societăţi dvile 
profesorale a i răspundere limitată caic 
desfaşoarăpiofesiadc avocat/ Organizaţii 
iieguvemanx’iitale' Fundaţii/ Asociaţi?

!) 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

i .û±, w o

2



IVI S S ^ î h  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19489 /  06 /  05/2019 Oper itot tlute ̂ u cujaaţr^ers^^J^r.^Siti^^Q

„IVlavrornati" Botoşani

INTRARE-IESIRE

M i. .Æ « J ç à k
D E C LA R A ŢIE

a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.9512006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumel ............ .......... ,

Funcţia .^ t3 ^C ..7 G iU .A ^ l7 se c1 ia /co n n p a rtim e n tu l....B -ftb ii).7 7 7 - /  IPebîfmv
Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborator/ 

serviciu/birou/compartiment, Marchian nr. 11.\.

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

numărul de telefon (mobil) numărul de fax .7777717.........

adresa de e-mail .7 .77 ............................................................................

Subsemnatul / a ....... .........................................domiciliara în Io

ju d e tu l/^ $ Z $ ^ ^  (
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 patrimonial 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 
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 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.

£ peneze*
Data Semnătura



P ' ........
I i r -  ;-S | f

DECLARAŢIE DE INTERESE üi(Ç)Ç /Uf

Subsemnatul/Subsemnata, __
de M & k l 'd  P fU M A A . îa

, având funcţia

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, conipanii/soci etăţi naţie nale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şl membru în asociaţii, funda-ii sau alte organizaţii negnvcrnamentale:______

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1. 1.

2. Calitatea de membru în organele dc conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/socictăţilor naţionale, ale instituţiilor dc credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: _

Unitatea 
-  denumirea si adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

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

r  * .. / \ .'a a — t i  /V »

4, Cditatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuîte, 
deţinute în cadrul partidelor olitice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politie
4.1.

5« Contracte, inel isiv 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

5.1 Beneficiarul de contract numele; Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumde/denurnirea si adresa contractantă: carealbst contractului inchdaii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţa)
contractul

contractului contractului

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

Sot/sode................

Rudedegjadull ale titularului

Soaetâti oomaciale' Persoană fizică 
duto Asociata familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile prolesionale sau societăţi civile 
profesionale cu lăspundae limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentalê Rmdaîii/ Asociaţi

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 
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

& . Q r . . £ j Cl

Semnătura



3 1 Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. Marchian Nr. 1/;  Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231_S 188 ¡2; fax. .0231 517780

------------  .vuJâM ii Operator date cu caracter pe
Spitalul Judeţean de Urgentă 

.Mavromati" Botoşani

J. i X s2 / f
<Qal nr. $5268

R l î
N‘

tU elu 'c Q jO dfA-O H jfroL  d e c l a r a ţ ie
a şefilor de secţie, ae laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de Interese

L.95 / 2006 Art. 178 elin (2) conform art.185 alin.{15)

Subsemnatul / a: fâ ikM d .GAûfl&lJc.tiomiciliat/a în loc, f i o j W M / i...........i.........

¡uigtuK ^H SSùX t..

ys

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,,Mavromati”  ^Botoşani sectle/laborator/ 

servlciu/birou/compartiment, .¿Jtfi.LAfASllSZ./.M . f ! . str,-^* iS â iq fiiâ ^ nr 

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

numărul de telefon (mobil) numărul de fax ............ ..........................

adresa de e-mail

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlciuna 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 la gradul al tV-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 
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.

4t./..?^./2019Data Semnătura



Spiîaiu! Judeţean de Urgenîà ! 
„Mavromati" Botoşani 5

DECLARAŢIE DE INTERESE*
ZI
RE-I es y

Subsemnatul/Subsemnata,
de ñ t k i c -  PíUNfrU

I  ' - >  .având funcţia
la V .  î l  A ■ ( /£ (*  ‘H /  ' K r U S f i AŢ/--

~  tr  j iV -  c :/,fs r
domiciliul nÎ! 'ffx£Jh'//

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăti 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 parti 
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/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......  & O L E - / - ' / A  A . ’\ v / Ş  £  '
______^~ f K/h ţ r  a t 7/  /  M &  $ / ,? / / ’ / [ __________

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_____________________

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 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 contract numele Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
prenumefoldenumirea şi adresa contractanta careafbst contractului incheiaii contractului totala a

1



- <
denumirea şi 

adresa
încredinţai
contractul

contactului contactului

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

Sot/sorie.................

Rude de gradul I1’ale titularului

Societari amatiaL Dersoana fizica 
autorizata Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, soatat 
civile profesionale sau societari civile 
profesionale cu raspundert |:mitatacaie 
desfasoara profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii Asociaţii

11 Prin rude de gradul I  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


