
Subsemnatul/Subsemnatav C  C^X} /f— ______ ___  , având funcţia
de 4 c / Gcrcfef h \ f </, // ]a , ) k Ă e s f f  c?*] w  c( M l?  I t ţ '  A

CNP , domiciliul
________________________________________/O & Asvjf >V/ ’_______________________

»
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia15 deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

j

Adresa sau zonaSE .. . Categoria* . Anul 
dobândirii>

< tiv : " '**
Suprafaţa .' Cota- r 

parte
; Modul de 

dobândire . Titularul15

/

/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de teren 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copih 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

5

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
4 Modul de 
dobândire Titularul25

/ /fefir %
/

■------------------- 7 ---------------------------------

/
1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpon 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

* Natura M arca. Nr. de bucăţi Ănulde fabricaţie ■•Jj. Modul de dobândire • ' *

J

/ f
//

~ r!

2. Bunuri sub formă de metale- preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ş 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoan 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românie 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

/

.  /
/

/
//

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate î 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
'înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

/  _
/

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează ' 
şi adresa acesteia : ” . Tipul* , Valuta Deschis în anul

- " ar-e ' .'-v * f- \ :
>■ . . Sold/valbare la zi

- W Ş i r  o -

/ / u J 2 ^ 3 J b  , /q  '

/ € k  r o f O  J  QfOo £ T

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sai 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ci 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior),

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturoi 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut' Tipul* ’ Număr de titluri/ 

cota de participări' Valoarea totală la zi

/
/

/
/

/

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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an:
3. Alte active producătoare de veniturj nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pt

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

CreditorV Contractat în anul v > Scadent la Valoare

ş'r

•

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, dir 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sai 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decâi 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului:/ 
numele, adresa

Serviciul prcstat/Obicctul 
generator de venit J

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular / ■

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii
/

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i  al 11-lea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal închei; 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul ' Sursa venitului: 
, Ă numele, adresă

Serviciul prestat/Obiectul 
generator, de v e n i t V

Venitul anual
‘ ţ  ■.••■vV , i “d . încasat ¡iv

1. Venituri din salarii
1.1. Titular fa fa CĂfh'/k/ fa 4 • „iKYfb ~ h t e i t c . /  qsţ& r

>î i eX\ ** ^q/fa/'vhsf 49 61 f&vj/qnS/J
1.2. Sot/sotie

> »

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular ftjpQ ĵ r}f £ fy]C[ / /*>

fa ”  - /  -  “  '1
2.2. Soţ/soţie fùCcth/ u r $C53o<fA0<J

1/ rijfy f
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

■

3.2. Sot/sotie 5 *

4. Venituri din investiţiii
4.1. Titular

7 ^  1
4.2. Soţ/soţie /

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie J
5 5

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular f

/J
6.2. Sot/sotie

i

5



• Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa .

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit - 1

Venitul anua 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii /

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular /

A
8.2. Soţ/soţie

f

8.3. Copii

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

Data completării
// K/fJlpJlo

Semnătura



Spitalul Judeţean de Urgente 
«Mavremati" Botoşani

ESI RE
NA G?.AN t

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, fb A-ikA/lJ~ L _____________________ , având funcţia
de hacb"^ Jt/ fk'tOsg la T/i - f u r t e / c ţ k  < rrvtU fX- f f  \ <o U V ou^ ’’’

domiciliul ¿W $> 'fcrJify----------------------------- 1---------- .--- --------------------- -------- ------------- ■

* 5
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zonă Categoria* Amil
dobândirii Suprafaţa Cota-

p arte
Modul de 
dobândire Titulara#

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresă sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titulari#

/ ' f / r 7&cu2 JVS,
n i . CCCiufstk-zSp /  /.-r (Jt./J,

V (

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul dc dobândire

/ A  o  fip t r  ...

------ ------ ^
/

^ -----

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
. . . ---------^

— ^

1---- ------—

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
------------înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

—— '

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis îu anul Sold/vaioare la zi

-

3 C k fzo o2 ® !f 3 ■ o f f /  f i
3 L e i ■2,3 9 -cPâ/, f~r /eĂ
■l
/ Î£< 3? ^ sry-tc'

3 d2eK ro / i  -e

iy J iG p  2O

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut lipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

u______ 1| _ _ _ _______

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

....................................................... ( ...............................................................................................................................................................
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

i

Vi. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obicctul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

_______________________________

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului! 
numele, adresa

Serviciul preslat/Obiectul 
generator de venit

Ve ritul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular -Ta  /( MHV-âM/h'i ÚO ùfifdccf- c'd UUUffr Jé> 3  é  ïoMœr

ib /h eXçrh~<- d)O tV^ir/

1.2. Sot/sotieţ ?
ti- Th>crf~~  ̂Ă 3 /0

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

^  e  COv4~~ (AAj? c f  CL ¿C>/(
2.2. Sot/sotiei î

rsţFU f H tU r t

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie
> »

4. Venituri din investiţii
r

4.1. Titular /

4.2. Sot/sotie
9 î

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie
9 î

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie
*  »

5



Ciné a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării
R<91/ 2 j  /<9

Semnătura



Spita lu l Juda toan  de U rgenta 
,,M a v m m a ti" B otosani

$*pU£jjL?.z\ ..(L^luna /.U.mfJ.Q.!
DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,<=/^ • .  ^  ̂  'V ^ * <CCC^J (L _____  ____________
de lugcUc: <P*ot(.t ku/ftyd /( la c h ?  - yucf ̂  <. A t V'T̂ LcTtC'

domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia^ detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
e ''+ravilane, daca se afla in circuitul civil.

-2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricate Modul de dobandire

Q u b /u t f ( f U v /
< f

i

t

1
l
v

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

III. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro flecare, si bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana eatre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

\
V

2



IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.

Icl

f a l
cbc

cPw

Institutia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

3 Q v if i t i  d 4  3 .3 9 - f  c  /
3 / i / at

j, 3~i tyfoL'Oj  J lo ( o ,  J Z  A.O*r

-2 h f a y * - . 4  o f ,4  f -

_ z ZLo/Z. ?-?■ ,  3  e ~
>

/ A d c J Z  j  V f o  A & K  '

/  t> n /> /  ..
V CLlultC^ &JLCJU.A d e  JU . dbufe c df' IV w

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile si participant in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea to tala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3



3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare v

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institute publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual — 
incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  si al 11-lea

4



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

P) (£ U .\r P -~ ■-y < 'fa tf *, /u  Kyi 
/

- <£< YkCUc&r ~ 7 U ~ J W A '

1.2. Sot/sptie
Q ekcCI , />* s. 1 -  c z  (A  o t~ /- f  3< (

.3. Copii 'd cL cU Ui'P V t f  2of4~

2. Venituri din activitdti independente
2.1. Titular

/ h d L 'k  - e t r x / A " m f  -  l  L cL 'Zz-C it(£_ (bVl.-_ T T J W W v
2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular ///

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii >
. Titular /

/

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular //j

5.2. Sot/sotie

6 Venituri din activitdti agricole
6.1. Titular

/

6.2. Sot/sotie

5



Cine a realizat venitul Sui sa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular

/
7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular .

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

h X  h i S
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Spitalul Judetean de Urgenta 
„Mavromati" Botosani

’ NRU

R E -JE S IR E
2..ZI ...//.LU N A  £ ,i-A N .

DECLARATIE DE AVERE9

Subsemnatul/Subsemnata,
de /h -ed ft:  / c /  ^ v tiX

CNP

d f  . f l  LrZ { G U Th/4- 
'• i'u dh la i> i U L a

, domiciliul <• • ^  0 A> f'cldt ’

___________  , avand functia
t  foforQMi/U fr f)''' A jc A i / g j

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1* defin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sail zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul1*

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2*

J
Uu ^ rtf. 

o '  -
CcAMtJ)iSYtfa

wcf. l / m f  i / i ^

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire

/ ^ O f o

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta $i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
Tnsumata depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimate

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa$e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
mstrainat

Data
instrain a rii

Persoana catre care s-a 
mstrainat

Forma
instrainarii Valoarea

2
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IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
$i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anui Sold/valoare la zi

3 QtfcrvM ) A p t / h *? • cf,f/
3 fee ui

'2 jo io
A f^CA/

A 2 o i l _ -3  a , P i , Z e r

t /L okj X h  o  /Lo f j

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt; (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau paifi sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3



an:
3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing $i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

-- ------------- ------ ---- --- ---- ---- --------------------- rT"
Creator

----- ■ ■ - —■" ■■ ■ ---
Contractat in anul Scadent la

-r—r 1 j-' 1 .i'
Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venltului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular

1.2. So^/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile $i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I $i al 11-lea

4
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VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular / ) /

n A C u  JL f~ v/7 du d ' f'l) rfroJt&Ui' ( A t i fc n f i  &  MucCf ^ ^ 3  • 3  7 /
1.2. Sot/sotie

Z hA X i/iX  \r fy tu ir~ 'i *o // (Ac Ct&ji o  v /  b
1.3. Copii /V ) u -6

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular /  ( n

c  A #  - /
JU q/ (A / o . f - ) /  A

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

W

4 )

5
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Cine a realizat venitul Sursa venitul ui: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sobie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sobie

8.3. Copii

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

Data completarii Semnatura
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Spitalui Judeţean de U rgentă !
„ M a v ro m a t i"  B o to şa n i

IN T R A R E -IE S IJ R E
NR. -.r/.LUNA K .Jk

DECLARAŢIE DE AVERE

S u bs e m n a t u 1/S u bşe m n a ţa, 
de

CNP

/ h  X i f k J j L j t y .
b } d ţ^ T _  la < / / / f  7 ' f ' r /o . / /

domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1’ deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* * Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul^

--—- v—J---------- - -  />  / — ¿f7\ ---
/ %

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2̂

A p  7A//LtW / 7<f ^ U d ^ r> / -
r' / 7

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

z f-A o K è / -1 ,0 /0 /'■¿L
ir

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aliate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

5 TiUâoPtp/f'J Â 0// $ f  JL

5 ¿10/0 f d £  fJLQ /¿O h/

4 / t o Co i l o / / G O O f f /  /hàhS

4 e V o S e /} - 6  O K ,  3 f e ~  (ff% %

{ P jO (V 7 3 ¿r f  f y  9 fb  ¿L& â/

i ë k / t o J -O /Z . e ~

J l O / c / h ? f /

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi (ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stal, certificate, obliga(iuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpanii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratai iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

4



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

/. Venituri din salarii
1.1. Titular 4 c

^ /L a (u i/v

1.2. Soţ/spţie -—  C, 'p f yVr-r
u----------- T------

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie fbdjyi\/)-i-V 7hhLe CfjP), ? h o a ~ r x /2 /f ( cù-

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4 .1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular (jfVQ/ÿ. < & v F ibu/tr

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura



DECLARATIE DE AVERE9

S p iia lu l Judetean d e T l r g ^ i  
„M a v ro m a ti"  Botosanj W

Subsemnatul/Subsemnata, , ^  r^nJU   ̂ . avand functia ,
de _____^ e / a c ^  ia < w  l i i a l / r p i u A ) !  A7 J
CNP domiciliul / \  j

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul m declaradi, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia^ detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

4
3;

r. < ; ■ V‘'
Adresa sau zona

-r..,
Categoria* * Anul

dobandirii Suprafata Cota-
parte

Modul de 
dobandire

............  ■ ■».- ■n—"'
Titularul2*; • A J. M'- l "

j - W 5*0 j  , l / f

/ * Va4)/^

1



i

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricatle Modul de dobandire

/hifprv hrzeu-J. fb&L / QjOfV
1

— —

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

III. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro flecare, si bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
Instrainirii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

1
1

2



IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea msumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
si adresa acesteia Tfpul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

A-Ct J/c 3 J x  2  r b o
/ v J T u l  f o a

7 5 7 L I  V 3 € )U A o c20// 3  J~~J fO) (f -h '€T
3 Rj)a c2q /o /  3 h / I d h)
£ CXfUo •2Qt<L n re 2 [ i J ( f F t L
A i o < i .  r o iT  f i - Obj

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/benefitiar de imprumut

,w*rr m—p-------
Tipul* cota de partidpare Valoarea totala la zi

____________________
____________________ U _ |
__________________ / _

/
/

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3



an:
3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor
^  ; . y -  •

Contractatin anul Scadent la Valoare

/
y

y
y

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

Cine a realizat venitulX
’75TT'\ ■■

1.1. Titular N y

\  V \

1.2. Sot/sptie^ iy d x . d a y  y  y % k y  f y f < ^clhc4u)
Q i-fo 2- j y ~V V  \ v /  \  .

1.3. Copii \ /  \  ~ -a \
\  r  \

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  si al 11-lea

4



VTI. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nuraele, adresa

Serviciui prestat/Obiectul 
generator de yenit

Venitul anual*T ' ' . -v 4. ’ ■ .
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular • > 4  kAM & O /U tri faClts'c - C c ^ fW  C f h U -

/
/ U uas'qC

1.2. Sot/sotie ,  /  ,
h  A P h -9 ^  K rffr & m t f -  A w h U / i f c

1.3. Copii —
A S  / . .Z) } 7—ir'O'tOffs'—

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular tXdvgtL ■-.......  ........r---

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie /i i /

4. Venituri din investitii__________________ 1__:_________ ______. __ _______________
4 1. Titular x

/ / x

4.2. Sot/sotie
/

5. Venituri dinpensii
5.1. Titular z 7

/ '
/

5.2. Sot/sotie
z

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular /

/ ■ ■ - -- -
6.2. Sot/sotie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviclul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular /

7.2. Sot/sotie y

7.3. Copii

/
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

/W&O >c w
8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

4C\ V )o[ J ,
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Spitalu! Judatean da Urgants 
,,/Vlavromati" Botosanj

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati

DECLARATIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie,de laborator sau de serviciu

Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

Subsemnatul/$ubsemnata ....avand functia de
la <zj^.(.}&d„.Al&lC&jl4\Jvdeclar pe propria raspundere ca Tmpreuna cu 4amilia1) 4letin J, 
urmatoarele active si datorii: J 
I. Bunuri imobile 
1. Terenuri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa Categoria*) Anul dobandirii Suprafata Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobandire Titularul

X
y

y
*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, daca sunt Tn circuitul civil.

2. Cladiri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.

Adresa Categoria*) Anul dobandirii Suprafata Cota-parte Valoarea de impozitare Modul de dobandire Titularul2)

/ T W c / X T / c ,

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 
care sunt supuse Tnmatricularii, potrivit legii.

Nature Marca Numar de bucati Anul de fabricate Modul de dobandire

■ 7

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national ori universal sau altele 
asemenea, a caror valoare Tnsumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara toate bunurile aflate Tn proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la

momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata



III. Bunuri mobile a caror valoare depaseste 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile Tnstrainate 
in ultimele 12 luni

Natura bunului Tnstrainat Data Tnstrainarii Persoana catre care s-a Tnstrainat Forma Tnstrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
daca valoarea msumata a acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza si adresa acesteia Tipul*) Valuta Deschis Tn anul SoldA^aloarea la zi

- M l ________________________________________- / A o c ' ^  L  < 3 £ 3
/ H  -O/oz

_=_2i_
su>,
~Z&7:

+r
A> ' W U y Sh uy-K f Z

f c) Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3)

A  ^  tf& o
fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. 

A] * $ -  Ck&c £jCV<6
2. Plasamente, investitii directe si Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piata msumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participarile Tn strainatate.

Emitentul titlului/Societatea Tn care persoana este totala la zi actionar sau Tipul*) Numar de titluri/ cota de Valoareaasociat/beneficiar de Tmprumut participare

7
/

*) Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti 

sociale Tn societati comerciale; (3) Tmprumuturi acordate Tn nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn strainatate.

V. Datorii
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise Tn beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in 
sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea msumata a tuturor acestora depaseste 5.000 
de euro.
NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate Tn strainatate.

Creditor Contractat Tn anul Scadentla Valoare

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fata de valoarea de piata din partea unei 
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii 
publice romanesti ori straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau altele 
asemenea, a caror valoare individuala depaseste 1.000 de euro.*)



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal Tncheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.



5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole

6.1. Titular 1

6.2. Sot/sotie

7. Venituri din premii si jocuri de noroc

7.1. Titular 1

---- / —

7.2. Sot/sotie

'/
—

/
7.3. Copii f

1

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

1
_____________ L________________________________
8.2. Sot/sotie /

/
8.3. Copii

1) Prin familie se Tntelege sotul/sotia si copiii aflati m Tntretinerea acestora.
2) La "titular" se mentioneaza, m cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), bunurilor 
in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

I t
Data completarii.

Semnatura



d e c l a r a j i e  d e  a v e r e

*• . __ r>
Subsemnatul ... a?  .......

<2>jS m /S A c n p

avand functia de fr....

domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii deciar pe propria rfep^ndere ca 

impreuna cu familia1) detin urmatoarele:

I.Bunuri imobile 
l.Terenuri 
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

^pttaiul d u d e e e a n  w —  
,M &Vr°rn m r  Q o ^ J^ enca  j

---

Adresa sau zona Categoria’ do^ |rij Suprafaja Cota-parte
dobandire Titularul2)

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de 
terenun extravilane, daca se afla in circuitul civil.
2.Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Suprafata Cota-parte

d  - J V V -  5~ trf.

Modul de 
dobandire Titularul2)

O ' e o & v A  T v /

’/ ■

produaie"'*6 indjCate SUnt: 0 )  apartament; (2) cas3 de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 

)Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora.

,)La. ",TltUlar" S£ ,neniloneaza> in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia 
copilul), lar in cazul bunurilor in copropnetate, cota-parte §i numele coproprietarilor
II.Bunuri mobile

l.Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma5ini agricole, jalupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt 
supuse lnmatricularn, potnvit legii F

Natura Marca Nr. de bucati
i\u To ry/i/ A tV) tie*c&ieT - a  efaj / Anul de fabricate Modul de dobandire

°c O /q OUhU/̂ jct rx

2JBunun sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colectii de aria $i numismatic! 

5 000 deCeur0faC ^  Patnm°niul cultural na?ionaI sau universal, a caror valoare insumata depa5e?te’ 

NOTA:

Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romamei 
la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estirmata
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III.Bunuri mobile, a caroi valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in ultimele 
12 luni

Natura bunului 
mstrainat

Data mstrainarii Persoana catre care s- Forma mstrainarii 
a mstrainat

Valoarea

IV.Active financiare
l.Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire, inclusiv cardurile de
credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora d e p a r t  e 5.000 de euro
NOTA:

Institupa care administreaza §i adresa acesteia

Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.
fcj'f-VX- ct(jU -2©

Tipul' Valuta Desch|s ln j ^  ‘U~

' <{XArAr/?c,u
< i  ̂  ^ 6  9 ,

o £  Ui.

, ^  €>lf£p XqJA -C~
Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau

echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2.Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora
depa$e§te 5.000 de euro 
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana
este acponar sau asociat/beneficiar de Tipul* r' de tlt'un ' Cota de Valoarea totala la zi

imprumut j participare

Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni 
sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
3.Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa^esc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V.Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte asemenea
bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

Vl.Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata din partea unor
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice
romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale
angajatorului, a caror valoare individual depa§e§te 500 de euro*

r ___j*. i Sursa venitului: numele, Serviciul prestat/ObiectuI .. . .»Cine a realizat vemtul , ' K. . ' Venitul anual incasatadresa generator de vemt
1.1. Titular

1.2. Sot/sope

1.3. Copii
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* Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i al II-lea. 
VH.Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit 

, art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul 

1. Venituri din salarii

Sursa venitului: numele, Serviciul prestat/ObiectuI 
adresa generator de venit Venitul anual Tncasat

1.1. Titular - / J  (libbC  'W c fy c  ' -  J>X. X / . $*£}/&£ Aofii/
e  UUu(C<r

1.2 . Sot/sptie

1.3. Copii

2. Venituri din activitat;i independente
2.1. Titular (XCNf ^®  4 A W c/• /* c (s W c fa c /

2.2. Sot/soffe

3. Venituri din cedarea folosint;ei bunurilor 
3.1. Titular

'Z /  W  /2o aj

GO k,/& ACU o(p cJj? /k  A e'f ( J j  AMC
U?/< Jo o

3.2. Sot/so^ie

4. Venituri din investit;ii 
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. So£/sot;ie

6. Venituri din activ ity  agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot;/sot;ie

7.3. Copii

r

!

8. Venituri din alte surse »
8.1. Titular €Z&K ^  Opfr'ca' rntchct-fy J  ^ P ^  fa A f  Cf* if/?  tf'fe

o CO A f i t ,  * —  . -V _ .
8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completarii <7 A o/r
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IVI 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. 19490J  06/05  /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

b p ,ta 'v l Judetean de Urgentă
I ,,i'/iavrom ati" Botoşani

! INTRARE-IESIRE

D ECLAR A ŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la incompatibilităţi

L.95 /2006 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art.185 alin.(15)

/ 3.Numele si prenumele.........

Funcţia ....A / } ? . . ... sectia/compartimentul.

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani, str.Marchian nr. 11.

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

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

adresa de e-mail ^ ...........................................................................

Subsemnatul/a:....^.7i ............ ....................................domiciliat/a înJoc..... ¿t(
judeţul......

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de 
incompatibilitate de mai jos:

Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),

c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;

spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control 

în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

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.... i f L lJ f J z . Semnătura



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Wuirifb .. ; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780

Spitalul JudeteWJ,.dB.LiCS€/ll6, 201S Operator date cu caracter personal nr. 35268 
„Mavromati" Botoşani

INTR/\RE-IES!RE ,

DECLARAŢIE
şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la incompatibilităţi 

L.95 / 2006 Art 178 elin (1) literele c), d), e) si g), art.185 alin.(15)

Subsemnatul/a:.. . i ^ . . ................................................ domiciliat/a în log,../ ! ? . '
■ Ju d e tu l....

Adresa profesională

Locul de munca Spitalul Judejean de Urgenta„Mavromati" Botoşani Str.Marchian nr. 11. 

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

numărul de telefon (mobil) numărul de fa x ........................

adresa de e-mail

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nicluna dintre situaţiile de 
incompatibilitate de mai jos:

Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),

c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;

spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control 

în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

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 ± Semnătura



DECLARATIE/
a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director,

sau de serviciu, referitoare la incompatit|i
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Soitalul Judataan da Urgant!*, 
sefiidtf §gtf&ff8>btor

-IE'

Subsemnatul/a:..........^?. .......... .....................................Domiciliat Tn

ju d e ju l...^ .

Adresa profesionala: Spitalul Judejean de Urgenta„Mavromati Botosani, strada 

Marchian nr. 11 ,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de 

incompatibilitate de mai jos:

1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn cadrul 

vreunei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.

2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.

3. Nu exercit nicio activitate sau functie Tn structurile de conducere ale unei alte unitati
» >

spitalicesti.

4.Nu exercit nicio functie Tn cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la 

infractiunea de fals Tn declaratii.
» j

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

/Data Semnatura



Spitalui Judetean do Urgent^
^Mavromari" Botosani

iR A R E - je s ie ^  -
DECLARAJIELUNA i. J f iv .  ..... 5

Sfruliii persoa na fizica, a membrilor comitetului director, a §efilor de 
sectie, de laborator sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati

fa

Subsemnatul .. ..... ................................ f ..................................................................

Domiciliat/a in .................. i. f f U i. .....................................................

Adresa profesionala......  .......
'•fifth'jh hii'A/fifi/f //

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de 

incompatibilitate de mai jos:

l.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/§i indemnizata, inclusiv in cadrul vreunei 

autoritat;i executive, legislative ori judecatore§ti.

2.Nu exercit nicio alta activitate sau func£ie de manager, inclusiv neremunerata.

3.Nu exercit nicio activitate sau func îe in structurile de conducere ale unei alte unita î spitalice$ti.

4.Nu exercit nicio funct;ie in cadrul organizat;iilor sindicale sau patronale de profit.

Dau prezenta declarable cunoscand dispozi^iile art. 292 din Codul penal referitoare la infracbiunea 

de fals in declaratii.

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele menbionate mai sus.

Semnatura

fa  V/ l^ o K T 'Data



INTRARE-lESiRE
m fy iC

DECLARAŢIE DE INTERESE

Spitalul Judeţean de U rgenta  
„M avro m ati"  Botoşan i

Subsemnatul/Şubsemnata, f  4  _____ ___________ , având funcţia
de ha>cLcy k /  ch o ţii loeeftf la v  A  h i  o f. /k  c u t i e i  t i  < Â n /o r /v L
CNP domiciliul

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

1. Asociat sau.acţionarea societăţi comerciale,»comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/socictăţi haţionale, instituţii ;de credit, grupuri 
aţii sau alte organizaţii^negiiveFn^mentale: *%>,,,■

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părti 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală 
părţilor socialt 

si/sau a acţiunii
1-1...... /

/
/

V

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi>control ale societăţ: 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilof naţionale, ale instituţiilor de‘ creâit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii hcguvernâmentălc: ■

lor comerciale,' 
■upurilor de inte

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......  1
/7

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribu 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic -__________Ţ.
4.1. ±
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute Ori afl 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul i 
acţionar majorităr/minoritar:
5.1 Beneficiatul de contract numele, Instituţia Ptocedurapiin Tipul Data Durata Valoai
pienmnele/denumiiea şi adresa contractantă: cate a fost contractului încheierii contactului totală

1



denumirea siî

adresa
încredinţat5

contractul
contractului contiactulu

Titular'................

Sot/sotie................5 >

Rude de gradul I11 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică5

autorizată'' Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caic 
desfăşoară profesia de avocat/ Qganizaţii 
neguvemamentafe' Fundaţii/'Asociaţă2*

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 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

n  o

Semnătura



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M arch ian N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489/06/O S / 2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

D ECLAR A ŢIEt

Spitalul Judeţean de Urgentă  
„M avro m ati"  Botoşani

INTRARE-1ESIRE
JM k ....

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)

Numele si p r e n u m e l e . .....Qrrf........................... . i ........

Funcţia^ . ^ „ „ ^ ■^■?r...)..?^..sectia/compartimentul.......... fai^GUţ..
f

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Regenta,,Mavromati” Botoşani

serviciu/birou/compartiment, ........ ........................./ str. . Marchian nr. 11
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)

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

adresa de e-mail

sectie/laborator/

Subsemnatul i a:...... ......................................................................domiciliat/a în loc

judeţul........ Cĉ

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 şl 
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 ia 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-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.

/ /  iData Semnătura



Spitalul Judeţean  de Urgenta 
P M avrom ati" Botoşan i

DECLARAŢIE DE INTERI

Subsemnatul/Subsemnaţa, . X /î - ____ 0 2 -& C ’4 - ________ __________  , , având funcţia
de jy  ¿c'cue ‘ k lc f .  (  la , ¡A  , ,A  -r . A r-// , (U < r< iY '$ tll l  u

, domiciliul __  ___ __________
_____________________________________________________________________________  '   ̂ ^/~*\/%p\

5

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii fund

anii/socictăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţi» sau alte organizaţii neguverna mentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

3

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru îh organele de conducere, adininistrace şi Control ale Societăţilor comerciale* ale 
regiilor autonome, ale coinpatiiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaş iilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută3 Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... ( c'(sU «J ¿Uf Cb c l u s  cLti*' Wo>iLoCtf feţ

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, 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 si din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de sfat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:; ! v & v f
5.1 Beneficiarul de contract numele. Instituţia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
pienumdedenumuea si adresa contractantă: caieafcst contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţai»
contractul

contractului antractului

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

Sofsode.................> ţ

Rudedegjadull aletitulaniui

Societăţi comerriak/ Persoană fizică7
autorizată/ Asociaţii foniliale'' Cabinete 
individualê  cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
negu\ emameniale '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

......2.....
y

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 

r  -• * -> --------- A » -------------- - — Iii i ' Operator date cu caracter personal nr. 35268
I sp lţe ly i Judeţean de Urgentă 

«M avrom ati" Botoşani

W a A R E ^ E s , R E
yşdz&J-hJxi J & iNA gisMgj.

DECLARAŢIE
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 :....................S.fL*..................................................... domiciliat/a în  loc..................

judeţul ...Îl..........
r

Adresa profesională

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

serviciu/birou/compartiment......................................... ............  / str. . Marchian nr, 1 1 ...........................

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 nlcluna 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.

Data ...... /2019 Semnătura



Soitalul Judetean de Urgent^ 
P , Mavromati" Botosam

I N T P £ R ^ ; ,E S 1 ^ E i
,Z \ / '  tUNA ..CLAN p i -

DECLARATIE DE INTERESE
4 \

Subsemnatul/Subsemnata, /
de h ^ P & e  c k /  f e c Q j ) kifd if  la d  /  } u r 4-

__________  . , 2f,vand functia
/u/tj * / S  ^ y ^ ;

, , domiciliul
''O  t 1 v -----------------— — — —  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ,

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, comp 
interes economic, precum $i membru in asociafii, func

anii/societafi nafionale, institufii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa -

_______________________________________ A________
Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

$i/sau a actiuni lor
i ' - , ______________________________/

/  :
7

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societSJilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societSfilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundaffilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

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

€ O C f ^ j U T l  d ,  L o / l

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

-
/

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants $i civile, objinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumeledenumirea $i adresa

Institutia
contractanta:

Procedure prin 
caieafost

Tipul
contractului

Data
incheierii

Dureta
contractului

Valoarea 
totala a

1



»

denumirea §i 
adresa

inaedintat
contractul

contractului contractului

Titular................ i/

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

Rude de gradul I1’ ale titularului /
/
/

Societati comerciak/ Persoana fizica 
autorizatâ  Asodatii tkniliale/Cabinele 
individual̂  cabineteasodate, sodetati 
civile profeaonale sau sodetati civile 
profesionale cu iaspundere limitala care 
desfâ oara profesia de avocat/ Or̂ nizatii 
neguvemamentale/ Fundadi/ AsodatiP

//

1) Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia $i rudele de gradul I obtin 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 declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data cpmpletarii Semnatura

M . k i i ....

2



Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M avrom ati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTE

SubsemnatuJ/Subsemnata 
de

CNP

>4minatul/Subsemnata, ' J  A ^ __________
d V  ku d fr  ia ~ ) ^ d

, având funcţia

, domiciliul
^  fV  ̂ 0 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, 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

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 ncguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

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

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 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, 
pimimele/denurnitea şi adiesa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
caic a lost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoaica 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular..................
-

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 111 ale titularului
— -

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cane 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii4

— -------—

11 Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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



Subsemnatul/Subsemnata, A  q)/  
de la

DECLARATIE DE INTERES

CNP domiciliul

, ayand functia

cunoscand prevederile art. 292 din Codui penal privind falsuTin declaratii, declar pe propria raspundere:’

1. Asociat sau acti<onar la societali comerciale, comp;anii/societati nationale, institute d<j credit, grupuri deintere;$ economic, precum $i membru in asociatii, fundatii sau alte prganizatii neguvernan
Unitatea

-  denumirea si adresa Calitatea detinuta
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiuni lor

regiilor autonome, ' . .. t .. or comerciale, ale
ale instittitiilor de credit, ale grupirrflor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa -  , Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2 J ........ ‘  ‘ 7

/
/

H ---->---- m---r— -- ----- --- ---rr—
B m B  1' j  j

4. Calitatea de membra in organele de conducere, administrare si control, rclribuite sau neretribuite 
dejinutein cadrul partideior politico, fnnctia detinuta si denumirea partjduliii politic

—
. ••

■■■ ■■ ‘  - *■  '■ ■

5. Contracte, mclusiv cele de asistenta juridlca, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate 
m derulare m timpul exercitSrii functillor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe on incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiard decailract rnjmde, 
pimimde/daiurnirea si adresa

Institutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea
contractanta; eareafost contractului nxheierii contractului totala a

1



daiumiieasi
adiesa

inoedirilat
contractul

contractului contractuhi

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

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

/
-

Rude de gradul I1 j ale titulaiului

Sodetati comeiriata'' Persoana fizica 
autorizatif AsodatatkniMe/^ 
indiridualê cabineteasodat̂  sodetati 
dvileprofesionale sau sodetati civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfasoaraprofesia de avocat/ G^nizatii 
neguvemamentald Fundatii/ AsodatiP /

]) Prin rude de g ra d u lIse intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted 
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 declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
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iS S S i■VE Spitalul Judetean de Urgenta „Ma\
Str. MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .02

Sp ita lu l Judatean de Urgenta 
Mavromati" Bgtosani 

romaU^^Ra

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

a membrilor comitetului director, consiliuiui de administratie, personalului cu functii de conducere 
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

W \ _
'romati" Botosani.

s/cO U n

N um e le ............. .......................................

Functia .................................. ........................
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,M
Locul de munca . . . -----. .T .%
Ad re s a .................... .cS f ^ f ^ L ^ k U r ..
S tr ........................................................... nr.

Numarul de telefon (serviciu) _, numarul
.......................... , numarul de telefon (mobil)
.........................., adresa de e-mail
A)Interese personale
Indicate mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din £ara ale societatjilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentjionate mai sus:

| niciuna

de telefon
njumarul

(acasa) 
de fax

(Denumirea soc ie ta tii..................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interven£ie/interven1;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare 
|_| niciuna

• / y *  / /

<?OC -TcVliit $ /& i 2 p / f
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .................................. w
(Denumirea societatii) (Subiectul conf^rini^or sau actiunilor de formare) >
2.3.Altele ui /n fu b  . (rrvh

J j r f  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 

niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/so£iei
Numele $i prenum ele .......................................................
Indica^i mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus: 
j^f niciuna

(Denumirea soc ie ta tii.............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
IJd niciuna

(Denumirea societatii) (Natura iegaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|V| niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele
|̂ | niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p roduce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei sodetati din categoriile mentionate mai sus:
K i  niciuna

2



(Denumirea so c ie ta tii.............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|\4 niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|_f niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 

niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a mtocmit raportul de
expertiza)

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): activitati de consiliere 
|>t> niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): c o n fe re e  §i alte actiuni de formare 
|k| niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.6.Altele 

}£ \ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.A!ta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
( y  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere 
Numele §i prenumele

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentantele din t;ara a|e societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile menfonate mai sus:

~ llj^niciuna

2.Indicate mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan^ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. >___

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate 
mai sus.

(Denumirea so c ie ta l 
de actiuni)

) (det;inere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata

Data Semnatura
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SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „MAVROMATI" B O T O S A N I ^ , - - - ^ ^ —

Botosani„Mavrom ati 

'fvi F R A R ESI RE # y
D E C LA R A JIE D E IN TE R E S E  
(Model Ord.M .S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personalului cu functii de conducere 
(set de sectie, set de laborator, set de serviciu)

N u m e I e .... A  A t .  A  A ..........................................................
Prenum ele............. t X . t .A , ........ ...... ....................................
Func£ia..........A t. Al'.'f....... vf-t......A .IA a ................................
Adresa profesionala - Spiteful Judetean de Urgenta ,,Mavromati" Botosani.
Locul de munca ..... ....................................................
Adresa .......................................................................
Str....................................................... nr. ././........
Codul postal ..............  Localitatea .................................................
Numarul de telefon (serviciu) numarul de

, numarul de telefon (mobil) ,
....................... .. adresa de e -m a il..........................
A)Interese personale
Indica^i mai jos toate legaturile cu societat;ile 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, 
reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
|)(| niciuna

telefon
numarul

(acasa) 
de fax

producatoare, distribuitoare sau 
aparatura medicala, precum §i cu

(Denumirea societatii............................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
\t\ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interven£ie/interventii punctuala/punctuale (IP): con fe ree  §i alte actiuni de formare 
| | niciuna

Co- fa' w  d l i  /JC-
.... id tftrb jL .te ......, fW}Q ,h  Ci'
(Denumirea societatii)
2.3.Altele
|_| niciuna

J; c) -  )v 2-OlJ

........■/;“ t  ‘ i"  7Yfy/i• • i'u ”  • • •M ttvcvy (HMMZw A  J  c  c ( "C idk iJu i

.................;................... C iA u c  *
(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
l |̂ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)

l



4.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profiluI acestora: 
producte, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale so^ului/sotei ^
Numele §i prenum ele.... ..............................................
Indicat mai jos toate legaturile cu societatle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societat din categoriile mentonate mai sus:
\̂ \ niciuna

(Denumirea so c ie ta l..................................... ) (Natura participarii financiare)
(det;inere de act;iuni)

2.Activitate/activitat care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|X| niciuna

(Denumirea societal) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervente/interventi punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintfice 
|V| niciuna

(Denumirea societal) (Subiectul conferint;elor sau act;iunilor de formare)
2.3.Altele 
|>i| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitat;ii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|25j niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.Indicat mai jos toate legaturile cu societat comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producte, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan^ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, frat) 
Numele^prenumele §i tipul de rudenie
....... V..(&/,...................... r.. cr/.ft..

Indicate mai jos toate legaturile cu societatle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentant;ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societat din categoriile mentonate mai sus:
12̂ 1 niciuna

2



(Denumirea so c ie ta l..................................... ) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|/£| niciuna

(Denumirea societal) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin^ifice 
]̂ | niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)
2.3.Intervente/interventi punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
|X| niciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a intocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): activitat de consiliere 
|>£| niciuna

(Denumirea societal) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare 
|>l| niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.6.Altele 
|*| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|>| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicat mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
produce, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentan^ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in intretnere 
Numele §i prenumele

Indicat mai jos toate legaturile cu societatle producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §\ cu

3



reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
|_| niciuna

2.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productjie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§\ cu reprezentan^ele din t;ara ale societatlor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare. _____

declar prin prezenta, pe prop , , toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentonate 
mai sus.

Data .....v:.... f l ......../ Semnatura

(Denumirea societatii 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata
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e n tu

trare-iesibe
T  £  £  L & e c l a r a t ie  p e  p r o p r ia  r a s p u n %

----- —  I Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma In domeniul sănătăţii -  republicata cu modificările si completările ulterioare

S p ita lu l J u d e ţe a n  de  U rgen tă  
„Mavromsti" iotosani

Subsemnatul/Subsemnata, /b'lfc'V-J.ff- , având funcţia

de medic sef/asistent sef (concurs/interimar) al sectiei/serviciului/biroului

la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani, 

domiciliat în loc. ^  ® h  <T ctu /

jud.

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar 

pe propria răspundere:

» in conformitate cu prevederile art. 185 alin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  republicata cu modificările si completările 

ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV  inclusiv, 

cu următoarele persoane angajate ale secţiei /  serviciului:

1. Numele si prenumele_________  —-----------  , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate _____  , funcţia de__________________-

în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele_________  ___________________________ ______ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate , funcţia de

în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele________ ___________________ ___  , soţ/soţie
sau gradul de rudenie/afinitate___________ ____  , funcţia de____________________

în cadrul sectiei/serviciului;

Declar că
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi 

complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în 

prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei Gonfirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate 

conţinutul declaraţiei.

Data </?.... .......

Medic sef secţie /  laborator /  serviciul 
Semnătură si parafa



Spita lu l Judetean de Urgenta 
„M a v ro m a ti"  Botosani

DECLARATIE PE PROPRIA RAS P U /v d £ 8 £ A R  E-I ESI RE
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

o/\?

privind reforma in domeniul sanatatii -  republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, 

de medic sef/asistent
lu  *cCeT '

CNP ________
str.

K /A? ^  a 6  Cck /A______ , avand functia

sef (concurs/interimar) al sectiei/serviciului/biroului

__ la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani,

___ , domiciliat in loc.

nr. bl. sc. et.
----------------------------------------------------- -------------------------------y  /  — ---------------------------------------------------  ---------------------------------------  --------------------------------------  ---------------------------------  ----------------------------

ap.____ jud. v ______ ,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar 
pe propria raspundere:
-  in conformitate cu prevederile art. 184alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatatii -  cu modificarile si completarile ulterioare, 
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu 

urmatoarele persoane angajate ale sectiei /  serviciului:
1. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate functia de

in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate functia de

in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate functia de

in cadrul sectiei/serviciului;

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte §i 

complete;
- nu am furnizat informatii false §i imi asum responsabilitatea datelor continute in 

prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am mteles §i mi-am insu§it in integralitate 

continutul declaratiei.
f  j



D E C LA R A  TIE P E  PR O PR IA

Spitalul Judeţean de Urgentă
„M a v ro rn a ti"  Botoşani

R A S R tU M E R E  IESSRE
Legea nr. 95 din 14 april¡e\MX¡

privind reforma în domeniul sănătăţii -  republicata cu modificările si completările ulterioare

M - ' , având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, __ _____

de medic se f/asistent sef (concurs/interimar) al sectiei/serviciului/biroului

A  /U*T$ i( ____________ /a Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavrornati” Botoşani,

domiciliat în loc. 

nr.

CNP_

str.

a p ._ jud.

bl. sc. et.

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

- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările si completările ulterioare, 
mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu 

următoarele persoane angajate ale secţiei /  serviciului:
1. Numele si prenumele____________________ ^ _____________________ sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate

2. Numele si prenumele
în cadrul sectiei/serviciului;

_, funcţia de_

sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate

3. Numele si prenumele_
în cadrul sectiei/serviciului;

funcţia de_

sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate

în cadrul sectiei/serviciului;
funcţia de_

Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi 

complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în 

prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate 

conţinutul declaraţiei.
9 9

Data....../..-/¡).//.(....^)q j ' ) -------

Medic sef secţie /  laborator /  serviciul 
Semnătură si parafa



DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

art. 1833alin. (9) din Lege a nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul sanatatii -  cu modificarile si completarile ulterioare
—

(Model Ord.M.S.nr.632/2006) Spitalu l Judetsan da Urgant* 
„M a v ro m g fj"  Botosanl

Subsemnatui/Subsemnata, _ _

(concurs/interimar) al sectiei/serviciului 

Urgenta „Mavromati” Botosani,

i  iud dty

f t '/ 'X  r t ) !

avdndlvnciW^dd

la Spitalul Judetean de 

domiciliat in loc.

jud._  f l * *  r & P t- H /y  

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

-  in conformitate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii -  cu modific\rile si completarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau 

rudenie/afm pana la gradul IVinclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:

1. Numele si prenumele_______________ i__________________________ , sot/sotie sau gradul de
t

in cadrul

sot/sotie sau gradul de 

________  in cadrul

rudenie /afinitate _____________________/  functia de

secjiei/serviciului; j
I

2. Numele si prenumele_______________[_______________

rudenie /afinitate /  . functia de
~  —  ,--------- 7 t

sectiei/serviciului; j
3. Numele si prenumele____________ /_________________

rudenie /afinitate /  . functia de
— —  —  --------- --------------------- 7 j

sectiei/serviciului;

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte si complete;
- nu am furnizat informatii false si imi asum respcnsabilitatea datelor continute in prezenta 

declaratie.

Prin semnarea prezentei confirm ca am inteies si mi-am insusit in integralitate continutul 
declaratiei.

_, sot/sotie sau gradul de 

____  in cadrul

MEDIC SEF



Subsenmatul/Subsemnata, /b  f 4  A/J/C , avand functia de medic

§ e f (concurs/iyterimar) al sectiei/serviciului /U ?C(f\.H i ' f(__________________ ja Spitalul Judetean

de Urgenta „M avromati” Botosani, CNP_ domiciliat in loc.
i/ h o  fdyV s  '

r

jud. fir* f X \ / ' f h V / '______________ ,

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal pnvind falsul in declaratii, declar pe  propria 

raspundere:

- in conformitate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 95  din 14 aprilie 2006privind re forma 

in domeniul sanatatii -  cu modificarile §i completarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau 

rudenie/afin pana la gradul IVinclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:

1. Num ele $i prenumele , sot/sotie sau gradul

de in  denie /afinitate , functia de in cadnil

sectiei/serviciului;

2. Numele $i prenumele , sot/sotie sau gradul

de ivdenie /afinitate , functia de in cadrul

sectiei/serviciului;

3. Num ele §i prenumele , sot/sotie sau gradul

de rudenie /afinitate , functia de in cadrul

sectiei/serviciului; 

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte ?i complete;
- nu am fum izat informatii false §i im i asum responsabilitatea datelor continute in prezenta 

declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles §i mi-am in su lt in integralitate continutul 

declaratiei.
9

M EDIC $EF  
Semnatura §i para fa


