3 p ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v ro m s ti" B o to şa n i

-IEŞI

DECLARAŢIE DE INTERESE

U

..„..ZI ....«¿..LUNA

J Z ..M

9

SUBSEMNATUL AXINTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCŢIA DE MEMBRU IN
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA MAVROMATI
BOTOŞANI , CNP

, DOMICILIUL

MUNICIPIUL 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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

S.C.

SRL

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

ASOCIAT UNIC

20

Valoarea
totală a
părţilor
sociale
şi/sau a
acţiunilor
10

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
ADMINISTRATOR
S.C.
SRL
100%

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.4

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia definută >i denumirea partidului politic
4.1.
1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau 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:
Valo
area
Instituţia
Ptoceduraprin
Data
totală
5.1 Beneficiatul de contract numele,
careafost
contractantă;
Tipul
Durata
încheierii
a
prenumele/denumireaşi adresa
denumireaşi
încredinţat
contractului
contractului
contractului
contr
adresa
contractul
actul
ui
Titular................

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

Rude de gradul i'/ aletitularului

Societăţi comerciale/Persoanăfizică
autorizată/ Asociaţii familiale/
Cabineteindividuale, cabinete
asociate, societăţi civileprofesionale
sau societăţi civileprofesionale cu
răspunderelimitatăcaredesfăşoară
profesiade avocat/ Organizaţii
neguvemanientaie/ Fundaţii/
Asociaţii2/

___________ _____ J

n 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.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Sem nătura

05.06.2020

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavrotnati

„Botoşani

Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; /Sc^0î3ML27Metear) d e U r a Nr.19487/06J05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268
,M avro m ati" Botossan?
i

fNTRAREJESiBE
D E C L A R A Ţ IE
a m em brilor consiliului de adm inistraţie, referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)

Numele si prenumele..... f â . *Fr..

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

Funcţia...... i N i i> Y b m g

Adresa profesională c.c>K f$ii\0L_

Localitatea....... ............................ '

Locul de muncă
Numărul de telefon (serviciu)
numărul

de

- < b °ro s/V -f i

telefon

numărul de telefon (acasă).........................

(mobil)

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

numărul

de

fax

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

adresa de e-mail
Dom iciliat/a în, loc..,

n

_
.9 .f?5

I
.

judeţul...(S .iX iiÎiib S t.i...,
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 membru in
consiliul de administraţie.
-

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 de membru in consiliul de administraţie.

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 membru in consiliul de administraţie.
-

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 de membru in consiliul de administraţie.

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

.?£/.j?£./2020

DECLARAŢIE DE INTERESE
9

SUBSEMNATUL AX1NTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCŢIA DE MEMBRU IN
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA MAVROMATI
BOTOŞANI , CNP

, DOMICILIUL

MUNICIPIUL 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:
Valoarea
totală a
Nr. de părţi
Unitatea
părţilor
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa sociale
de acţiuni
şi/sau a
acţiunilor
ASOCIAT UNIC
S.C .■
SRL
20
10

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 si adresa S.C.
ADMINISTRATOR
SRL
100%

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.
1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau 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 ma jori tar/minoritar:
Valo
area
Instituţia
Proceduraprin
Data
totală
5.1 Beneficiarul de contract numele,
contractantă
caæafost
Tipul
Durata
încheierii
a
prenumele/denumireaşi adresa
denumireaşi
încredinţat
contractului
contractului
contractului
contr
contractul
adresa
actul
ui
Titular................

Sofsotie................

Rude de gradul I!)aletitularului

Societăţi comerciale/ Persoanăfizică
autorizată'' Asociaţiifamiliale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civileprofesionale
sau societăţi civileprofesionale cu
răspundere limitatăcaredesfăşoară
profesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/
Asociatib-1

__

1:1Prin 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.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
05.06.2020

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromatî „Botoşani
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812, i0xtâ23T812?.8Setean d e U rar- ■
Nr.19487/0 6 ./0 5 Z2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268
ÍS

„ M a v r o m a tî" B o to şan i"

!
D E C L A R A Ţ IE

'N T R A R E . e s ,RE ^

NR.

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)
Numele si prenumele.... &

? J .J &

f . ...............................

Funcţia..... tN W Tbtirig
t

Adresa profesională eofv£>í¿iü¿_ 4UkBŢS4*/ - <b<yQSA^ I
Locul de m uncă...$.! fţ.Tâ:...R9.^.9
Numărul de telefon (serviciu)
numărul

de

telefon

(mobil)

....Localitatea...............................

'

numărul de telefon (acasă)..................................
.........................

numărul

de

fax

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

adresa de e-mail
Do miciliat/a înloa...^ . .9. T.&fxhff./..
judeţul ..AiL'.iSaftfcU..,
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 membru in
consiliul de administraţie.
-

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 de membru in consiliul de administraţie.

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 membru in consiliul de administraţie.
-

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 de membru in consiliul de administraţie.

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

.?£ /. &../2020

S p ita *ul J u ci©tean de Uraentâ
„ M a v r o m a ti" B o to şa n i

INTRARE-JESiRE
DECLARAŢIE DE TNTE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
CONSILIER
_______
CNP

.A L , / ~

AXINTE ANDREI ROLAND_______________________

la

fa t

#

, având funcţia

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI________________________

, domiciliul

,

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 $i membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
Membru
1.1...... ASOCIAŢIA

1.2, S.C,

Administrator /Asociat

S.R.L.

100%

20

2. Calitatea de membru In 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 fundai iilor ori ale altor organizaţii ne<iuvernamen t a l e : __________
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
-denumirea şi adresa Membru in C.A.

2 . 1 ....... Sanatoriul

3. Calitatea de membru In cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
5.1,

4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute In cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidnlui po litic _________
4.1,

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
In 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
5.1 Beneficiarul de contract numele,
ptmimele'denuminea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedurapiin
careafost
1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumireaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Soţ'soţie................

Rude de gradul I' 'aletitularului

Societăţi comerciale/ Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii familiale''Cabinete
individuale, cabineteasociate^ societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionalecurăspundere limitatăcaro
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/Fiindaţii/Asociaţii2’
’’ Prin rude. de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pc 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 1 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

19. 05.2019

2

S p italu i Jucietean de Urgent*,
„IVlavrornati" Botosani

II^TRARE^-IESm E

DECLARAJIE DE TNTERESfJ k,0/ / / ^ 7,r? „ J j i J

W

SUBSEMNATUL AXINTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCTIA DE CONSILIER
LA CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI , CNP

, DOMICILIUL

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

L Asoeiat sau acfionar la societal comerciale, companii/soeietafi nation ale, institute de credit,
grupuri de interes economic, precum §i membru in asociafii, fundafii sau alte organizafii
neguvernamentale:
Valoarea
totala a
Nr. de parp
Unitatea
parplor
Calitatea depnuta
sociale sau
- denumirea §i adresa sociale
de acpuni
§i/sau a
acpunilor
1.1. ASOCIATIA ROMANEASCA DE TURISM
Membru
TRADITIONAL ECOLOGIC SI CULTURAL
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 asociafiilor sau fundafiilor ori ale altor organizafii
neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea §i adresa -

3. Calitatea de membru in cadrul asociafiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1......

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

1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultanfa §i civile, obfinute sau 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 societal comerciale cu capital de stat sau unde statu]
este acfionar majoritar/minoritar:
Valo
area
Procedure prin
Institupa
totala
Data
Durala
5.1 Beneficiarul de contract numele,
carcafost
contractanta:
Tipul
ineheierii
a
iixrcdinfai
contractului
prenumele/denumirea $i adresa
contractului
denumirea §i
contr
contractului
adrcsa
contractul
actul
ui
Titular.................

Soyso|ie.................

Rude de gradul I11ale titulamlui

Societal comerciale/ Persoana fizica
autorizata/ Asocial familialc/
Gibinete individuale, aibinete
asociate, societal civile profesionale
sau societal civile profesionale cu
raspundere limitata carc desfa$oara
profesia de avocat/ Oiganizafii
neguvemamentale/ F'undapi/
Asociafif’
11 Prin rude de gradul / se injelege 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, so^ul/sopa $i rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

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

Data completarii

Semnatura

