IN TR AR E-! ES1BE

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
____
^
F~GO fiyLtf
, având funcţia
de m d j t f a o R Î o M y i __________ la
G T g M i d i l J U g ^ o p o J ) &Ţ
,
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,, recum si membru în asociaţii, fum aţii sau alte organizaţii ne uvernamentalc:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale
sau
părţilor sociale
t
- denumirea si
* adresa
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor

cU ocJdt

î.i-.^ r

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

2.1...1 'C

Unitatea
- denumirea si adresa S tC ¿ o /b J /A /

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor
r

L
d -o ^ y

£¿»1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......
C r k fc L 'j rtl-ch a '6 ? A q /^J qW

‘S-Jii iMc^o\uof) h j

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.
- /i.

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 ma'oritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumek/denumirea şi adresa

Instituţia

P rocedura prin

lip u l

D ata

D urata

V aloarea

conirastanlă'

care a fost

contractului

încheierii

contractului

totalăa

1

denum irea şi

încredinţat
•>

adresa

contractul

contractului

contractului

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

S o t/so ţie......................

R ude de g r a d u l/ ale titularului

Societăţi c o m a ria le /P sso a n ă fizică
au to rizaâ/ A sociaţii fo n iM e'C a b in e te
individuale, cabinete asociate, societăţi
cM ep x rfesio n ale sau societăţi d v ile
ţB oiesK iiale curăspundere lim itată care
desfăşoară profesia d e avocat/ O rganizaţii

/

i xxa iv em am ertale' Fundaţii/ A so ciaţi?

ij 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

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Modei înregistrat la nr. 19489 7 0 6 / OS/2019 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 p r e n u m e l e . . . . ' ^5. . . . J
Funcţia /

?

!

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

.£ob&QiA(

.... sectia/compartimentul..

Adresa profesională
Locul de

muncă

Spitalul Judeţean

serviciu/birou/compartiment,

d^

Urgenta„M avrom ati" Botoşani sectie/laborator/

£.S.l .Mm.............. .... / str. . Marchian

nr.

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

de

telefon

(mobil) m

m

m

h

numărul

de

fax

adresa de e-mail

Subsemnatul
str

/

Qjftfe!/................. nr..X., b l

...... domiciliat/a

în

loc

et...£ ^ap ..^L , ju d e ţu l..âx02^.d& /.

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 X , . l K l . < k i l û

Semnătura

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-IESI^E
a

¿/....mi-

DECLARAŢIE DE INTER
Subsemnatul/Subsemnata,
de
fa l d i c d o Of ĂP Y a h r

ÎCQ'Ţţ^-bc
Ia

CNP

, domiciliul

-ptO^/U/C Gftf) ^ c r i â - _________ , având funcţia
C<J M. A MjJ H - Cm '/ ChjJ, M A p Mo l A o ^ i i
6 O TfoSfifSf
)

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi co merciale, comp ami/societăţi naţiomde, instituţii de credit, grupuri de
interes ecohotnic, precum şi membru în asociaţii func laţii sau alte o.rganíztiţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
părţilor sociale
sociale sau
- denumirea si adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
a s o tt'a f
Xo p A o x /
1.1..A
(l'ofvSQfí 't t
^ fo T T
5

?

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale socictâţ ilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/sociciâîflor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale girupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii negiivUna mentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2 .1 ..../,'U,
¿SoTbP/fK/l
adh\('ñ(£tnxfo\r
f 1
-

3. Calitatea de me ibru în cadrul! asocj ţsilor profesionale şi/sau sindicale
3.1
aj
C o tre ( u M ^ h r l 'ulm A oTa T^/v
v C ovgi/iufiM Me&f/
^ J rü / U rôft'.o'h / Jjo/oSo(nC
..................

4. Calitatea dt membru în organele de conducere, administrare şi control* retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadprlt partidelor politice, funcţii» deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.......

A
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţa juridică! consultanta juridici», cons¡ultanţâ şi civili:* obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor public e finanţ:Iţe 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/mirtoritâr:
5.1 Beneficiaiul de contract; numele,
Tipul
Instituţia
Data
Durata
Valoarea
Proceduraprin
carea fost
prenimelddanumirea şi adresa
contractului
încheierii
contractantă:
totalăa
contractului
1

denumirea si
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gradul I1’aletitularului

Societăţi comerciale'' Persoană fizică
autorizată'' Asociaţii familiale/Cabitiete
individuale; cabineteasociate, societăţi
rivileprolesionale sau societăţi civile
profesionalecu răspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguveniainentale/ Fundaţii/Asociaţii^
»

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

' a y.

2

D EC LA R A ŢIE
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:.... ...................................................................... domiciliat/a în loc..^.Q7^.^:^.(

Judetul....iâi?.Zl2Î^Æ^
Adresa profesională
Locul

de

muncă

Spitalul

serviciu/birou/eompartiment, .

.

Judeţean
.

.

(

de Urgenta,, Mavromati”
!

ti,............./ str,

Botoşani sectie/laborator/

. Marchian nr. 11....

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

de

telefon

(mobil)

numărul

de

fax

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

adresa de e-mail
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 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 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 ia 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

l O j û S ./2019

Semnătura

/
cunoseand prevedcrile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau aeponar la soeietap comerciale, comp anii/societap naponale, institupi de credit, grupuri de
interes economic, precuin $i m em bru in asociapi, funt api sau alte organizapi neguvernamentale:
Nr. de parp
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea depnuta
sociale sau
parplor sociale
- denumirea $i adresa de aepuni
p/sau a acpunilor
1.1...... T . c
2oo LOo/J
'ASoCcPrJ

fco 70S A

2. Calitatea de membru in organele de eondueere, adm inistrare $i control ale societaplor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societaplor naponale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociapilorsau tundajiilor ori ale alto ro rg an izap i ncguvernamentale;____________
Unitatea
Calitatea depnuta
V a 1oa re a be n e fi c i i 1o r
denumirea si adresa 2. i . r
Sfii .
Jo

&*?o s Aa/ i .

zMA&ki

3. Calitatea de membru in cadrul asociapilor profesionale $i/sau sindicale_____
MtPlJ fi £ jj Ac - POUT6 7 V l cl /co)(hi Q'C 6(f)o sft/*/

CO^S/iiitu

dm

X

} / 4 9 Uvj’coJr

■ ftp ' Z\~Q\AAC<M

y & Q -h

4. Cali la tea de membru in organele de eondueere, adm inistrare §i control, retribuite sau neretribuite,
depnute in cadrul partidelor p olitico, funepa depnuta $i denumirea p a rtid ului politic______________
4.

5. Contraete, inclusiv cele de asisteipa juridical, consultants juridica, consultanfa $i civile, obpnute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii funcpilor, m andatelor sau demnitatilor publice finnnpite de la bugetul tie
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu soeietap comerciale eu capital de stat sau unde statul este
aeponar ma joritar/minoritar:
5.1 Benelicittml decontiact: numele,
Institupa
Piocediua piin
Tipul
Data
Duiata
Valoaiea
pienmieledcniimiiea p adiesa
contiactanta:
incheieiii
contiactului
cane a lost
contiactului
totala a
1

u

denumiiea $i
adiesa

inciedinpit
contiactul

contractului

contractului

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

Sot/sope.................

Rude de gradul 11’ale titulamlui

Societati comeicialk Persoana fizica
autoiizata/ Asociapi iamiliale/ Cabinete
indi\iduale. cabineteasociate. societal
civile piofesionale sati societap civile
piotesionale cu lasptuxleie limitata caie
deslasauii piolesia de avocat/ Oiganizapi
neguvemamentale/ Fundapi/ Asociapi2)
Prin rude de gradu/ / se li^elege parinii pe linie ascendenta $i copii pe linie descendenta.
Se v'or declara numele, denumirea $i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definuta, titularul,
sogii/sotia si 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 1 detin mai pulin de
5% din capitalnl social al societatii. indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prc/enta declara {it* eonstituie act public $i raspuntl potrivit legii pcnalc pentru inexactitatca sau
caracterul incompict al clatcior menponate.

Data completarii

Semnatura

or- o€. 7&1/

2

