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

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, __Q ^ / ^ S S l
de f rt& bte- f H ' t H & r f e t fXz J V t 'n T U tL -  t / K b & u fŢ

, 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 OT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.

9

id funcţia , »,

Adresa sau zona
— /

Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

3 J 3 ( & { ( j l â f -
i ? ,n c

CU w  A F T \M-,

•

* 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-

P fţte
Modul de 
dobândire Titularul2*

1 I W t  ' Ţ d/c t  
M{rf*

L C fc'f' (\J(¿ Jfcrif -JflUJ

J o i b t r « 1- jV-)cr
h

Cifr±íT/¿LiLt¡t C¿I>ÁCS'-rV/'W Ll 
4 -0 4 W 4 -

---------------
------ --------------
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* 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

- ¿ ( t r w n p  W >j w  POLO A o t f i i y  j i /p  (j ü  YO

/Hj nofljRMm ñ ¿0 /5
/

'/of?

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

i f . V k K j t f r f â Î T -  £ iJ f lq o C Q  qg.

jtrT W v & 'C ty ) ? fjer
W ' 0 0 0 ^

t n .  ,i

sufra jit’'*'«



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 curo

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

Instituţia care administrează T< 
şi adresa acesteia " Valuta Deschis în  anul Sold/valoare la zi

J (dObJ ¿üdo¿r 3 3 , 0 0 0

& 0~Ol 9 fiffy'.QûO

£ ,£p\Jr£tJi 9 ^ ( 9 J t f x  t a o

3 £ 0 1 9 ÿ . C O Q

£ Î2ChJ j f / ' o  ^ 0 0 0

3 0Ù /V Jo fê j f / o t & ú .  f i . G â o

t X&I2Q Jo l£ ' J f ÿ 0 ĂJM Ihoûo
----K ----- r-T-1-----«i-t*--- V-I

*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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/benefiriar de îm rumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de mrticioare 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

3



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

N OT 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, 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/Obiectul 
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
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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

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

■j) ’ 0  VQJl i Jùy f

1.2. Sot/sotiei »

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular !

/
2.2. Sot/sotie» j /

______________ Zi______
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular 7

/
3.2. Sot/sotie

> 3
/

/
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular 7— //

//
4.2, Sot/sotie3 •*

/
//

______________ / ___________
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităp agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie (
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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

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
7

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

Data completării
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Spitalul Judeţean de Urgentă  
„IVIavromati" Botoşani

DECLARAŢIE DE AVERE9

Subsemnatul/Subsemnata, COfZS^ri -¿0 , având funcţia
de m & xc- P K fc â r& i/ ¡a ¿ p .j v g  • â C  c/£6£^'f£' « e *h > p y /

, domiciliul ,
. 5

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.

j

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul1’

J¿®6 JfOO»L1-
Cit /rit '/CJJtfCi

— •

* 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

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 Titularul2’

4 ¡ 9 9 0 4 o ^ fUFo
i l t f U

Uj  7777 ct
fui

-c.r'JicîT^

2 _ 10I& ¡ (ffrG cT
lytoznp/Mme

L Cf/ZMPr
j
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* 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

(iH/TEîTLiWrvi A l û / y

-Au t d ţ u  d iu r n Ţ /rn vy a Of
' /

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

i\UlOrO XM 
S u f r t i  jttrt& Jaoo
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M i 'A o( )

j j f r o h l t i J e ± X h

1  /

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 Sold/valoare la zi

A ftou JL006~ ¿¿j-.OâO

A m ^ o ¿tO'OCQ

<£j m j hfet JLOft A® M o

& ¿ ¿ ie fyoao

3 (SflKJ M H A f/s  AM Hh' ^5"

3 fEtitJ ¿¿lin JtF U
£> [bOfJ ¿Lold j F F  bflO 5O'OC/0

(1 eu&o XFA H'000
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*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

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 stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

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
_
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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/Obiectul 
generator de venit

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 î ş i  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 prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular C 0 & & m b ^ v C J 3 V *  m

I k b
1.2. Sot/sotie QiOkí 1

V '/t ífb F L -
1.3. Copii

----------_____________________
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2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular y

/
2.2. Sot/sotie

7 5
/

/
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie
? •>

4. Venituri din investiţiit,
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie
7 7

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie
Ï  7

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

/

/
6.2. Soţ/soţie

/

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

8.2. Sot/sotie
7 7

AA/i (Z,?3 [I/o
V  /ô  fë& L- ~TK
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8.3. Copii
_ — ----- ^

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

Data completării

6T.?6.
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*

DECLARAŢIE DE AVERE

Spitalul Judeţean de Urgenta 
„Mavremati Hoteaani

.R E -jŞ S tB E  vy

E

Subsemnatul/Subsemnata, C  ^  A  __ , având funcţia
de /O g A rC  P & aJM - F>y ' t f ? # T £ t /  la 3 p , 7 #-t  tJ? J L l b & Ţ £ / M h £ ; J £ < & / * t r £ *

, domiciliul fh {

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

>

Adresa sau zona Categoria* Amil
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

'  3 •2 O l â 2 . tO O Co£££! 1/(C fify

_-- --- - "

_____ — -  -

* 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), 
■ 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.

Adresa sau zona Categoria* Amil
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2’

■ / ( 99/ V* CoA&/ om st
3 tz~o/£> J/z. CjQ&sTgitl/Uz iZ/ojefr-

-________ ------------------ ------------------------- —--------------- -

-------------------- ^
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* 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 dle fabricaţie Modul de dobândire

ro'ioTi- t u / a ' s . ) c u

fîitYVTKJ&Sw VW  P o l o / Z o / l f C M

Sc&ify iiMity / 2 - O o O

__ -

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 flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării— Valoarea

.... - -
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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 Sold/valoare la zi

/ Pett *10 O % S Z ,  2  H!
/ (U(PO Ify O OO

3 SZrGCZ
/ poK 2 o o f
i f a n <lo tx~ l o f , SS-2,
$ Pom 2 opi

*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

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

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acţionar sau aSociat/benefieiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota ©participa e Valoarea totală Ia 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.

3



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

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 îm anul Scadent Ia Valoare

¡U*——'

■—

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/Obieetul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
•> »

p*■

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul î ş i  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/Obîectu! 
generator de venit

Venitul anual I 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular C o / l U j S f / r J e t é f i t  ¿ t i z  PÂÎM £ 3 2 ,  f s v

s ^ / ’r . M o h  o ¥ 2 .
1.2. Soţ/soţie C & pJiy C O K S U . o ? Z .

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente ' /
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie
9 9

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie /

4. Venituri din investiţii
:__ ___________ :_:_••. •________ ;_____________________ ____________ _____ ___ :__ ____________________ ,_____ î______________
4.1. Titular

/
4.2. Sot/sotie

9 9
/

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie
9 9

¡ /

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie
1 9

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

rviciui prestat/Ubiectul 
generator de venit

Venitul auual 
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. Soţ/soţie / /ftf/tP io* 9oe,i®\
zrotâ& L

8.3. Copii

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

Data completării
J l i - a s ,  î l o/y
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i S p ita lu l Judetean de U rgent^ 
^  „IV iavrom a ti" Botosani

I N T R A R E - I E S I R E
-J2..z\ l2 -L UNA .̂...ANe?

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de /It f r i ) i c  P & to M  P ^H r/3 -T U U  la

, avand functia
^PiFfiLAJL A U A r £ j Q $ ~ i ( ,

CNP _________, domiciliul
/ 3  0  ___________ >

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

*1) Prin familie se intelege soful/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 sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

cl-O K A  0  /+( 
s/tf-b / ^ O f ^ D S /^ C t ' '5 •Lo/A 2 m  <2- / / z

c c  (■Z vLL ) 
\ /  / V  jZj£r<^

* 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 f Categoria* Anul
dobandirii Supra fata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

/ m o i/z.  ̂ C '-O f€ / 
' S' V  cl~

CCA' VlAhB/H 2 •20}%- //Z-

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
----"" " "J -. ■—;...T'---- -—”

Marca
-

Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire

/h iT o r o )2i x m voV P o l. o QCIU

-/fa fT O T o tU ^ T O M u l l ' s 2 ^  / '3> CXkMJI p fr & fr llt

A v c ro n u L s h $62Ut<) J / m H-V ^  OOO

7

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 
insumata 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.

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

Natura bunului 
instrainat

Data
instrain a rii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

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

2



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 banci sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
§i adresa accsteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

i ■ 'Z c o ¥ /  j ’. e o O

3 L C - U 2 D O % S o .  9  % &

3 20 j t f Li 3 -  <900

/ ' 2 ^ / X 2 / •  o o o

/ L i c l '/ '2 - O o £ *7 3 .  ©  o o
— — ------------ ---

*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 
acfionar 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 parfi sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3



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

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui terf, 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.

* ' V ......... ' *..y «
Creditor Contractat in ami! Scadent ia 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 
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 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 $i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 §i al 11-lea

4



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 C O j2  fr C  / S f / T f r c -  M d - v n o n / m M /9 P K  P / I J M p /L /  H-3 .0 3

‘b P t T f r l  k ( ) £ £ ’( W i M C & C -  Z / 2 / W ^ -
1.2. Sot/sotie Ce>/2s£/ C C fr 4 / .  m

1.3.Copii f

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular /

7--------------------

/ .
2.2. Sot/sotie /

X
3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor /
3.1. Titular

/
3.2. Sot/sotie /

/
4. Venituri din investifii /
4.1. Titular /

/

4.2. Sot/sotie //
/

5. Venituri din pensii
5.1. Titular z 7

/
/

5.2. Sot/sotie’ *

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venltnl anual 
rncasat

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

7.2. Sot/sotie s '
/

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse /
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

y
8.3. Copii

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

Data completarii Seinpatura

Q f - O V  f t

6



 1 

DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, CORSEI  DANIELA , având funcţia  

de MED.SEF SEC.POSTCURA T.D. la Spit.Jud.Mavromati  Sectia Psihiatrie , 

CNP   , domiciliul Botosani 

________________________________________________________________________________________ , 

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 
Titularul1) 

Jud Botosani 3 2016 2100 50% Cumparare 
50%  Corsei     

Viorel 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

     

    * 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 

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 
Titularul2) 

Botosani 
1 1991 80 m2 50% Cumparare 

50% Corsei 

Viorel 

Jud.Botosani 
2 2016 75 m2 50% Cumparare 

50% Corsei 

Viorel 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

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

Autoturism Toyota Auris 1 2013 Cumparare 

Autoturism VW Polo 1 2014 Cumparare 

Autoturism Suzuki Simny 1 2000 Cumparare 

X X X X X 

X X X X X 

 X X X  

 

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 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

 

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  

X X X X X 

X X X X X 

 

IV. Active financiare 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile 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 Sold/valoare la zi 

 3 Ron 2008 30.000 

 3 Ron 2014 20.000 

 1 Ron 2005 14.000 

 1 Ron 2007 5.000 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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 

 

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 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

 

*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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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 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

 

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/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 

1.1. Titular X X X 

    

1.2. Soţ/soţie X X X 

    

1.3. Copii X X X 

    

 

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

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular    

Corsei Daniela SP.Jud.Mavromati Medic Primar Psihiatru 100885 

1.2. Soţ/soţie    

Corsei Viorel Primaria Botosani Consilier 19989 

1.3. Copii    

    

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular    

    

2.2. Soţ/soţie    

    

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    
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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    

    

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 

  

16.06.2017 ………………………… 

 



i S p it mU| Jude*ean de UraTm T 
| "M avromati" Botosan? t3

I N J R ^ R E -I E S IR E
UNA &  i l O t

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, c o g  s £  /  <j /# ///2? 2 /
de t f fa b jc p fa M IC  iC .fi &cJ'C/~7f£  la

avand functia
*3  p /  Lf£_ J U / h - £ ?  brfsJ AS# V & f) jL 1 jp n

domiciliul
/ ' k £ s T O * i d  f i / S ______________________________ ______________________________________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1* 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^

3 2 & //Z I 1
_____ -TB________ ----- --------

* 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.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

/ 4??0 L//0
2 / \ c u u ie

— r— / — --------

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 bucati9 Anul de fabricatie* Modul de dobandire

W  r&L-O J 2  O / i f of

TtpypTW A i 2 ^ / 3
/

yO~o r
— 7

)

*‘***‘̂  ________________ —j

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 fiecare, si bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

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.

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

s '& o N 'Z o o * ) ^  A  g o  O

< 2-t < o Q Q

---------- -— —

*Categoriile indicate sunt: (J) 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/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

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

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 beneilciul 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

—

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 individual^ depaseste 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
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 modiflcarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

5



Cine a realizat venitul Sursa 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

0<j 0(p~ okv/fa
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul O » * 1 * ...... având funcţia de 

domiciliul

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

împreună cu familia1) deţin următoarele:

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

Spitalul Judeţean de Urgenta 
„Mavromati" Botoşani

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

Adresa sau zona Categoria’ dobândirii Suprafaţa Cota-parte dobândfre ’ Titularul2)

4  y/990  <f0 JDYc ^  4 /Q/o CO&ifrJ WC'&bi-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.
')Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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

vAx/ -PvuV /[ xol^f
________________________________ __ _______

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

Natura bunului Data înstrăinării Persoana către care s- Forma înstrăinării Valoarea
înstrăinat a înstrăinat

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.

j^ i^tp tia-care adjnini. _  n .... itrează.şi adresa acesteia . Tipul*

f Ăj
- .........-75

/] UkrU

Deschis în 
arii

j\ o f *

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 in care persoana .. , .... . . _ . ,. .. . ... c. . . i _. .» IMr. de titluri / Cota de ... . . .este acţionar sau asociat/beneficiar de Tipul . . Valoarea totala la zi
împrumut

* 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.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.

Vl.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’

_.____ . . . .  . . .  Sursa venitului: numele, Serviciul prestat/Obiectul w . . .  „ „ .„ iCine a realizat vemtu . . . .. Venitul anual încasatadresa generator de venit
1.1. Titular
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* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-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.

f

Cine a realizat venitul

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
f
1.2. Soţ/soţie
i
1.3. Copii

Sursa venitului: numele, Serviciul prestat/Obiectul 
adresa generator de venit

yV). 'cfu ^ ' V/** V

&> ^C  o x -4—

2. Venituri din activităţi independente  ̂ n
2.1. Titular A a  C Jty^T tuX i{ U  V/H*

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie
I

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

L . ,____ ___ ~
4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

j
6.2. Soţ/soţie

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. Soţ/soţia-

8.3. Copii

Venitul anual încasat

-/2 ' 0 £ f  C C I

2  o  G i  3

J l - f O  c p r  
l  Y9<f P̂f

/4Q u c â 9 o/ J oo3  ţc ,*  ^ 0  ra0hJ

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

Data com pletării........... ................
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DECLARAŢIE DE INTERES9

Spita lu l J u d e ţe a n  de U rg en ta  
. .M a v ro m a ti"  B otoşani

I N T R A R Ë -

Subsemnatul/Subsemnata, C jlé - f ir K  ^   ̂  ̂ , având funcţia , ^
de S'iiScCticlù 4 f • ) ̂  ^  ty~

, domiciliul
4 ^ â ij—— ^ .¿Le ).-

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

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

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţ ii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1...... ______

2. Calitatea de membra în organele de conducere, administrare şi control ale societfiţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

lor comerciale, ale 
upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

---- " "
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor nrofesionale si/sau sindicale
3.1...... / /  /V  a u  ¿ T  'h-L A- ' “ A C  / t C t W /

MsIQ lJ ^ â -Q Â  7 7 h W

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul >artidelor olitice funcţia deţinută si denumirea partidului nolitic
4.1.......

/
(_____ ______  ________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Bæefidarul de contract numele, Instituţia

» Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
penumdetàenurnirea şi adresa contractantă care a fost ocntractului încheierii contractului totală a

1



derajmireasi
adresa

încredinţat7
contractul

contractului contractului

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

Sct/sctie...............» 1

Rude de gradul l11 aletitularului

Societăţi oamadale'' Persoană fizică 
autorizată/ AsodaţiifamMe'Cahinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvileprofefflonale sau societăţi civile 
profesionale anăspundae limitată care 
desiasoară profesia de avocat/ Qganizatii 
i leguv en vin k i ualo' 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
2
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Spitalul Judeţean  de Urgenta  
„M avrom ati" Botoşani

f f i W t. ^ .d â . .L .Z \ ...Y.LUNAf.....AN....NR

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de ■PlZîrrlHl- Phr'iW/lr&t

domiciliul

^  , având funcţia t>
SP. /iTù.

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

; 1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
i interes economic, p recum şi membra în asociaţii, fum

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţii sau alte organizat?! ne uvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -7

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1......

----
----

regiilor autonome, ale companlilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organiza; ii muvernamentalc: _  ________  _

Unitatea 
-  denumirea şi adresa

2.1.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

rofesipnale si/sau sindicale ,-s
_________ ^ ___ ___ 5 ^ 7 ^  (LOY>)<hrMW/ d V c
m&rnQPM ^  >\F§~çc4-tx o u / n cot~! â ffr i

7

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor
3 .1 ...... 1 rf~C Co l^ G ou'-Uc O i

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

5. Contracte, Inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoriţar/minoritar:

Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
contractantă cate a fost contractului încheierii contractului totalăa

5.1 Beneficiarei de contract numele,

1



deoutnireaa
adresa

mcrediniatf
contractul

contractului antractului

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

Sot/soţie...................

Rudedejaaduli' alctitulamlui

Societăţi comerciale’' Persoană lirică 
autorizată'AsodadifknM e'Căbinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvieprafesionale sau societăţi dvile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
i te. 'murnamentale' Furxiatii/Asociaţi?

7^

]) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

(X<v
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I \ / 1  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231517780 
Model înregistrat la nr. 19489/06/05/2019 Operator date cu caracter persottal-nrr35268_______________

j sp ita lu l Judeţean  de Urgentă
„M a vro m a ti"  Botoşani

INTRARE-iESiRE

D ECLARAŢIE
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)

c o a s t e
Numele si prenumele................................................... ........................
Funcţia ......
S& r <*--T 0

muncă Spitalul Judeteai^ de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborgtor/ 
ompartiment, - to S T U H Z *

Adresa profesională
Locul de

serviciu/birou/com partiment,
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă) 

numărul de telefon (mobil) 
adresa de e-mail...................................................

Subsemnatul / a:.....< * £ £ £ ..... ......................................... domiciliat/a „  lo f....
judeţul....

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

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

¿ 9 .^ °Data Semnătura



Spitalul Judeţean de Urnei, 
»Mavromati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERES

Subsemnatul/Subsemnata, t f / f  ________ ___ , având funcţia >
de A/&)?e p&AfAg. Pn/vP/PTPU/ la ^ liD U n c M  /V /W £ tv /# (7
CNP

../^rpC£-úr£h}
, domiciliul

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

nti/societăţi naţiuni 
aţii sau alte orgarfczj

de, instituţii de credit, grupuri de 
Iţii neguvemamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1...... ■ -Â

--1— '

_ ---- ----- -----
____■__

i —  '
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 neguverna m e n t a l e : __________________

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

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

A* £  n  . t « , .1 ' > a  n  v' l î - / !  <7—S>AuU LA£it h l t í t ic á Z

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite saii neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului poliţie _____
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate Cu societăţi co merciale cu capital de sfat sau unde statul este 
acţionar ma ioritar/min oritar:

Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
contractantă: caieafost contractului încheierii contractului totalăa

5.1 Beneficiarul de contract numele.
rea si adresa

1



denumirea şi 
adresa

mcrodinlat
contractul

contractului contractului

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

A
X

Sot/sotie...................
7^

Rude de gradul I1 ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale Cabinete 
individuale cabinete asociate, societăţi 
dvileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caie 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvenuimcntale/ Fundaţii/ Asociaţii2̂

!) 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

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchimNr.11; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; jdx .0231 517780

.J tllX Operator date cu caracter personal nt-3S2â&------------------------ -___
Judeţean de Urgentă 

«Mavromati Botoşani
JN7 RARE.IESIRE

\« S i M  Mium uimrlc y

Spita lu l v’uJeteari -e  U rgenta 
„M a v ro m a ti"  Botosarv

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:....... ............................... ..................................  ....domiciliat/a în

j u d e t u l „ . ^ ^ f ^ V '

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,, Mavromatî” Botoşani sectie/laberatenL

seivtam/btrmr/compartiment, Marchian nr. 11............. ............

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

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

adresa de e-m all...............................................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în nlciuna dintre situaţiile de conflict 
de Interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentaie 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 nonguvemamentaie 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 ^../.¿£ÎV 2019



Spitaiul Ju d e tean  de Urgenta 
^M avromati" Botosans

,RE-!ESSRE
N • ZI  NA {2. Â

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, P  0  /Z S £- 1 fo&hLj £  L  r \______________  , avand functia
de H P h i c  P /U /.& C  P iiM ifrr iU A  la S P r r f i L I U  J U f ) £ T £ # N  n A v a Q w D k l  ,

CNP , domiciliul
C iTG SA fH

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
----------- - ■—  ■ — --------------r----------
1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, comp 
interes economic, precum $i membra in asociafii, func

anii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de 
afii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiuni lor
1.1......  ^

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare $i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizafii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

V----- -

3. Calitatea cje membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale ,
3.1......  / / ,  r x , c&dfrtMJ?

^  o & d Q jk ty  u

4. Calitatea de membra m organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic_____________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori mcheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar m ajoritar/m inoritar:___________________________ _________ ___________ ____________________
5.1 Benefirianil de contract numele, Insdtutia Procedure prin T pi1 Data Dureta Valoarea
prenLnneledenumirea §i adresa contractanta: careafost conlractului incheiaii ccntractuhi totala a

1



denumirea §i 
adresa

ihcredintat
contractu!

contractului contractului

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

Sol/sotie................

Rude de gradul I1 J ale titularuhii

Societad comereiale/ Peisoana fizica 
autorizata/ Asodatii ikniliale/Cabinete 
individuale,cabineteasociate, societad 
civile piofesaonale sau societad civile 
profesionale ai raspundere limitata cans 
deslâ oara pnofesia de avocat/ Qr^nizadi 
ne^emamenlale/Fundatii/ Asociaffi2*

]) Prm rude de gradull 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, 

sopil/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 dedaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Lo$

2



 1 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, CORSEI DANIELA , având funcţia  

de Med.Sef.Sec.POSTCURA T.D. la Spit.Jud.Mavromati Sectia Psihiatrie , 

CNP   , domiciliul Botosani 

________________________________________________________________________________________ , 

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…...                                X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

 – denumirea şi adresa – 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……                              X  X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

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

3.1…... 

Colegiul Medicilor 

Sindicatul Solidaritatea 

 

 

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……                                                                               X 

X 

X 

X 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță 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, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

Procedura prin 

care a fost 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 



 2 

denumirea şi 

adresa 

încredinţat 

contractul 

contractului contractului 

Titular …………... 

X X X X X X 

Soţ/soţie …………... 

X X X X X X 

Rude de gradul I1) ale titularului 

………… X X X X X X 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate,  societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

X X X X X X 

 
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 

societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 

5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

  

16.06.2017 ……………………………….  

 



S p ita lu l Judetean  de Urgent^
,,M avrom ati" Botosan i

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ________ , avand functia
de jU f M a  la P <W~LCfL JUQfc C f c M  #  { / k jp M  p ff f  ?

domiciliul
_______/&eTvxj f o/ f ' ________________________ __________________________________________

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

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea si adresa -

SB l 3au

Calitatea detinuta

a u in eg u v ey n a i
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiuni lor
1.1......

"fi~ ^ _i . ' - j n * —m ’TT’TS—~v:. v  "y-j'

tilor nationale, ale institntiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa -

--------------------—--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

Calitatea detinuta

#ie: ■ ■

Valoarea beneflciilor
2.1.......

~  • :  ' j a g --------------- » • '  ' V .  • . V  ------W ----- — T — J

3 1 ......

4. Calitatea de mcmbru in organcle de conducere, administrare $i control, retribiiite sail neretribuitc,
H p f l l l l l f p  I t l 4»bflnv1 TlikV*filln!A>* n n l i i in n  f n n / i f in  1̂ 1̂

4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori mcheiate co societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este_ „ i*„_ ___ • _ / « •.

5.1 Benefidarulde contract numdê Institutia Rocedurapdn Trpul Data Durata Valoarea
prenumdedenumiiea si adresa contractanta: caneafost contractuhi mchderii contractului totala a

1



denumirea si 
adresa

mcredintat
contractu!

contractuhi contractului

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

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

Rude de gjadul Iy ale titularului

Societati co m atiak / Persoana fizica 
autorizata/A sodatiifkrii^ 
irdM duale,cab ir^asodat^  societati 
dvfleprofessionale sau societati civile 
profesicnale cu raspundere limitata care 
desfasoaraprofesia de avocat/ Gg^nizatii 
neguvemamenlale/ Fundatii/ Asodatii2)

1} Prin rude de gradul I  se 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

2



Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax

S p ita lu l Jude tean  de Urgent^ 
„M a v ro m a ti"  Botosan i

DECLARAJIE DE INTEREsk IN TR A R E-IES,
(Model Qrd.M.S.632/200q)ii^/Zig/7l S x m

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

Numele /

Adresa profesionala - Spita lu l Judetean de Urgenta „M avrom ati" Botosani.
Locul de munca . £ ? . < ~P$t &
Adresa
S tr .............................................................. nr.
Codul p o s ta l.................Lo ca lita te a ........ .
Numarul de telefon (serv ic iu) , numarul de telefon (acasa)
........................... , numarul de telefon (mobil) .......................... , numarul de fax
..........................., adresa de e -m a il...............................
A)Interese personate
Indica^i mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, d istribuitoare sau 
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan£ele din £ara ale societa£ilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rtic ip a re  financiara la capitalul unei societatji din categoriile ment;ionate mai sus:
\)(l niciuna

(Denum irea s o c ie ta t ii........................................ ) (detinere de (Natura partic iparii financiare)
actiun i)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1 .Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata)
|)(1 niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura legaturii durab ile  sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferin£e §i alte act;iuni de formare 
\̂ \ niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Sub iectu l conferin te lo r sau ac£iunilor de form are)

2.3 .A lte le  
\f{\ niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura activ itatii)

3.A lta/a lte  legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
\)Q niciuna

(Denumirea so c ie ta l) (Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, d istribu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei
Numele §i p ren u m e le .....*rr..................................................
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan^ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
|X| niciuna

(Denum irea s o c ie t a l ................................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de act;iuni)

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 rem unerare regulata)
|J$ niciuna

(Denum irea societatii) (Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
|2(| niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Sub iectu l conferin te lor sau actiun ilo r de form are)

2.3.A lte le
|2̂ | niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Natura activ itatii)

3.A lta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|X( niciuna

(Denum irea soc ietatii) (Natura activ itatii)

4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productjie, prestari de servicii, d is tribu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din $ara ale societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (parinti, copii, fra|;i)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantjele din t;ara a|e societatilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:
|)̂ | niciuna

2



(Denum irea s o c ie ta t ii................................................ ) (Natura partic iparii financiare)
(detinere de actiuni)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 
l^ n ic lu n a

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura legaturii durab ile sau perm anente)

2.2.Interven£ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
j^j niciuna

(Denum irea societatii) (Natura s tud iilo r sau lucrarilo r §tiintifice)

2.3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 
|Zl niciuna

(Denum irea s o c ie ta l) (Denum irea produsului pentru care s-a m tocm it raportu l de 
expertiza)

2.4.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere 
Ijfl niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura activ ita tii de consiliere)

2.5.Interventie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): c o n fe re e  §i alte actiuni de formare 
|)<j niciuna

(Denum irea societatii) (Sub iectu l conferin te lo r sau actiun ilo r de form are)

2.6.A lte!e 
|2\ niciuna

(Denum irea societatii) (Natura activ itatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (far a remunerare) (FR)
121 niciuna

(Denum irea s o c ie ta l)  (Natura activ itatii)

4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productjie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activ itate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatilo r comerciale producatoare, d istribu itoare sau 
exportatoare.

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

Indicate mai jos toate legaturile cu societatjile producatoare, d istribuitoare sau 
im portatoare de medicamente, m ateria le sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.Pa rtic ipa re  financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile mentjionate mai sus:
121 niciuna

(Denum irea s o c ie t a l ............................................. ) (detinere (Natura partic iparii financiare)
de actiun i)

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
product;ie, prestari de servicii, d is tr ibu te , import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale so c ie ta tlo r comerciale producatoare, d istribuitoare sau 
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata ............f ..................................................................
r

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptib ile de a aduce atingere obiectiv itatii 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.

Data ....................................  S e m n a tu ra ...................................................

4



Gubscmnot a l/Subsem nata,

DECLARAJIE d e  i n t e r e s e
Spitalut Judetean de Urgentfl 

,,Mavrom ati" Botosani

i i n i t r a r e - i e s i r f  

—av&ntf--- iim̂ ia
p i . t s A .M A .h , W t & l  Judetean de Urqenta „M avrom ati" Bqtpsani, 

CNP dom iciliat in j ..

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind 

falsul in declaratjii, declar pe propria raspundere:

1. Asoc ia t sau actionar la s o c ie ta l com ercia le , com pan ii/societati nafcionale, institute de credit, grupuri de interes 
econom ic, precum  §i mem bru in asociatii, fundat;il sau alte organ izatii neguvernamentale:

Unitatea
- denum irea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti Va loarea totala a 
socia le sau par^lor soc ia le §i/sau a 
de actiuni actiun ilo r

2. Calitatea de membru in organe le de conducere, adm in istrare §i control ale soc ietatilo r com ercia le, ale reg iilo r 
autonom e, ale com pan iilo r/soc ie tatilo r nationale, ale institu tiilo r de credit, a le grupurilor de interes econom ic, ale 
asociatiilo r sau fundatiilo r ori ale a lto r organ izatii neguvernam enta le:

Unitatea
- denum irea §i adresa -

Calitatea detinuta Valoarea j 
beneficiilor

3. Calitatea de membru in cadru l asoc ia tiilo r profesionale $i/sau sindicale:.
3 .1....... C rS fio L iC  ^ t X jc fC fc . U S Q .

4. Calitatea de membru in organe le de conducere, adm in istrare §i control, retribu ite sau neretribuite, detinute in 
cadrul partide lo r politice, functia detinuta §i denum irea partidu lu i politic:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta ju rid ica , consu ltants §i civile, obtinute sau aflate in deru lare in tim pul 
exercitarii functiilo r, m andate lor sau dem nita tilo r publice finantate de la bugetul de stat, local §i din fonduri externe ori 
incheiate cu so c ie ta l com ercia le cu capita l de stat sau unde statu l este actionar m ajoritar/m inoritar:

5.1 Beneficiaru l de contract: numele, 
prenum ele/denum irea $i adresa

Institutia 
contractanta: 
denum irea §i . 

adresa

Procedura 
prin care 

a fost 
incred in tat 
contractu l

Tipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractu lu i

Valoarea 
totala a 

contractului

T itu la r .................

S o t/ s o t ie ...............

Rude de gradul I1) ale t itu la ru lu i.................

Societati com ercia le/Persoana fizica 
autorizata/ A soc ia tii fam ilia le /Cab inete  
indiv iduale, cab inete asociate, societati 
civ ile profesionale sau societati c iv ile  
profesionale cu raspundere lim itata care 
desfa§oara profesia de avocat /  O rganizatii 
neguvernam enta le  /Fundatii/A socia tii2)

*) - punctul 5 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenta ju rid ica, consu ltanta ju rid ica, consu ltanta §i civile, obtinute ori aflate in 
deru lare in tim pu l exercitarii functiilo r, m andate lo r sau dem nita tilo r publice finantate de la bugetul de stat, local §i din 
fonduri externe ori incheiate cu societati com ercia le cu capital de stat sau unde statul este actionar 
m ajoritar/m inoritar:

5.1. Beneficiaru l de contract: 
numele, p renum ele/ denum irea 

§i adresa

Institutia 
contractanta: 
denum irea §i 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
incred in ta t
contractu l

T ipul
contractului

Data
incheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
tota la a 

contractului



T itu la r ...............

Sot/so^ ie................

Rude de gradul l 1) ale 
t itu la ru lu i...................

S o c ie ta l com ercia le/Persoana 
fizica autorizata/Asociatii 
fam ilia le/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, so c ie ta l 
c iv ile  profesionale sau so c ie ta l 
c iv ile  profesionale cu 
raspundere lim itata care 
desfa§oara profesia de 
avocat/O rgan izatii 
neguvernam enta le/Fundatii/
A s o c ia l2)

1] Prin rude de gradul I se in^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie 
descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin 
calitatea detinuta, titu larul, sot;ul/sotia §i rudele de gradul I obt;in contracte, a§a cum 
sunt definite la pet. 5. Nu se declara contracted societatilor comerciale pe aetjiuni la 
care declarantul impreuna cu sot;ul/sot;ia §i rudele de gradul I det;in mai put;in de 5% 
din capitalul social al s o c ie ta l,  indiferent de modul de dobandire a actiunilor.
Prezenta declarat;ie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
01-0^ lo t i

Semnatura



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archicm N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19490J 06 /05 /2019  Operator date cu caracter personal nr. 35268

JNR.

SpiTaiul Ju d e ţe a n  de U rg e n tă  
, ,M a v ro m a ti"  B o to şa n i

INTRARE-fEŞIRE

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)

MNumele si prenumele...... r r . ...................? ......................

Funcţia ./.!^i^..:^?>?/)?.^r^....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)

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

Subsemnatul/a:................................... ....................................„domiciliat/a în l o c . . * . . . ! ^ '^ . ^ '^
judeţul....

Dteclar prin prezânta, 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 Semnătura



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

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)

Subsemnatui/a: <20 P-$r£/ ,...domiciliat/a în lo c ..^  
judeţul.... '

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-m all..............................................................................

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 Semnătura



Spitalui J u d e te a rT d e l j rg ^ ^  
-M avrom ati" Sotosan*

NR.__ .Zl. .LUNADECLARATIE/ ___________ - .......... „ .................

a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a sefilor'de'se'ctTeTde'raborator
sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati

(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/a:.........(3Q & & Q .L .. . .................Domiciliat in loc

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

Marchian nr. 11 ,

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

incompatibilitate de mai jos:

1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn cadruli 7 j 1

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 in 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.

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

Data Semnatura



DECLARATIE
a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a §efilor de 

sectie, de laborator sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati

Subsemnatul

Domiciliat/a Tn

f

Q c T V f fa ' '

Adresa profesionala ................................................................................................................................ ,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situat;iile de 

incompatibilitate de mai jos:

1. Nu exercit nicio alta funct;ie salarizata, nesalarizata sau/§i indemnizata, inclusiv in cadrul vreunei 

autoritaji executive, legislative ori judecatore§ti.

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

3. Nu exercit nicio activitate sau funcbie in structurile de conducere ale unei alte unitabi spitalice§ti.

4 . Nu exercit nicio funcbie in cadrul organizabiilor sindicale sau patronale de profil.

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

de fals in declarabii.

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

Semnatura

Data



IVI Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefi™ 0231 518&i2j- J u J m U d Z m  ______ . . .

Model înregistrat la nr. 19493 /06./05.7.2019 Operator dale cu cdrds&\pilrb4ÎnatutKi85Mli&n de  Urgentă
„M avro m ati"  Botoşani

D E C L A R A Ţ IE  P E  P R O P R IA  R A S P U

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

ID,
INTRARE

N R ^  . y . ^ ' Z I . ..LUNA.......AN .

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

Subsemnatul/Subsemnata, jf î is P trL fc — având funcţia~ ţ, *
de medic sef (concurs/interimar) al sectiei/serviciului ¡24- 7® * t (̂ >J)'J£py^O'£brt

la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,
„ r

domiciliat în loc. f^GVD <f AtJţ___________

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 sectiei/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;

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.

Data, cj:

Medic sef secţie /  laborator /  serviciu



l’̂ ^ ' l| Sl̂ p5EciJ i/M T /£  PE PROPRIA RĂSPUNDE

S p ita lu l J u d e ţe a n  de U rgen ta  
„M a v ro m a t i"  B o to şa n i

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma In domeniul sănătă ţii- republicata cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, Co Cv£ / ____ , având funcţia

de medic sef/asisimt— sef (concurs/interimar) ai sectiePseprieMuiMroatui

fâ ^ C u /2 4  T W y / C jO k A &£/*?&} Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani, 

CNP _____________ , domiciliat în loc. 27V £i$H & -/

ju d .__ P o rt) TT> '

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

pe propria răspundere:

- in conformitate cu prevederile art. 165 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 sopsoţie sau rudenie/afin până la gradul IV  inclusiv, 

cu următoarele persoane angajate ale secţiei /  serviciului:

1. Numele si prenumele '— __ sopsoţie
sau gradul de rudenie /afinitate____________, funcţia de_______ -_____________ în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele______ — ______________ ,_, sopsoţie
sau gradul de rudenie /afinitate____________, funcţia de

_ în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele_______ * -______________, sopsoţie
sau gradul de rudenie /afinitate _ __________funcţia de _______

în cadrul sectiei/serviciului;

Declar că m
- 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.

iw. & . ? £ . & > /  f
Medic sef secţie /  laborator /  serviciul



Spitalui Judetean de Urgent* 
,M avro rna t! Botobam

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDfeRE,^RE-\ES\f{E
| NR. iJZ . ■LUN '̂....;A I|^ 2Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 5 nr,

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

Subsemnatul/Subsemnata,____ c StrT * 1 2 3 * * * 7 l )  / f  N ) <L / f _______ , avand functia

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

P C - T 6  _ la Spitalui Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani,
f,

domiciliat in loc. H  oTDcJrff/%/___________

jud. / :?xjQTVSi^Phl_________ ,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar 
pe propria raspundere:

-  in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (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 ca :
- 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 inteles §i mi-am insu§it in integralitate 

continutul declaratiei.
9 J

Medic sef sectie /  laborator /  serviciul 
Semnatura si narafa



/y  b m te d r : .— — ------ -
' ta^  Judeţean de Urgentă 

„M a v ro m a ti"  Botoşani
DECLARAŢIE PE PROPRIA R A S P U ^D E R E j ^ A H B -}S S jR E

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

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

Subsemnatul/Subsemnata, _ 

de medic sef/aşistent"

CNP

str.

C O &  & £ ) B  ____________ , având funcţia

sef (concurs/interimar) al se ctiei/serviemkH/btroM

___ la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,

domiciliat în loc.

nr. bl. sc. et.

ap. iud. /^ rC ^T D  ¿rBBoBţ__________ ,

cunoscând prevederile art. 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_________  _______________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afin itate______________________ , funcţia de______________ -
__________________________ în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele------------------ ------- --------------------------------------------------- , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afin itate______________________ , funcţia de_________________
__________________________ în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele___________ — __________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afin itate______________________ , funcţia de________________
__________________________ în cadrul sectiei/serviciului;

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.
t  9

Data
f t  d&MP

Medic sef secţie /  laborator /  serviciul 
Semnătură si parafa



*

w f j i ia ouuciaan as uraenta 
M avrom ati" Botosani

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDEI ‘E fv 1 ESI
NR.

§ M 3 m dart. 1833 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilik~2ffl& 

privind reforma in domeniul sanatatii -  cu modificarile si completarile ulterioare 

(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Subsemnata, C l& )£2- f  avand functia de medic sef— - ■ ,—  9
(concurs/interimar) al sectiei/serviciuiui czj&A- 17)^/ C D  /YM tAAia Spitalul Judetean de

Urgenta „Mavromati” Botosani, domiciliat in loc.

Z & A tlA k ._________

iud. w~-i

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

raspundere:

-  in conformitate cu prevederile art. 183s 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/afin pana la gradul IVinclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei/serviciuiui:

1. Numele si prenumele_________— ....................... ...................................., sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate _____________________, functia de ________________________  in cadrul

secjiei/serviciului;

2. Numele si prenumele__________ —  _______________ , sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate _____________________, functia de ________________________  in cadrul

sectiei/serviciuiui;

3. Numele si prenumele------------- ------------------------------------ -----------------------, sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate _____________________, functia de ________________________  in cadrul

sectiei/serviciuiui;

Declar ca :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte si complete;
- nu am furnizat informatii false si imi asum responsabilitatea datelor continute in prezenta 

declaratie.

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

9

MEDIC SEF 
Semnatura si parafa



D E C LA R A TIE  PE  PROPRIA RASPU N D ERE
art. 1832 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 apriiie200 

privind re forma in domeniul sanatatii -  cu modificarile f i  compiet.
Spitalul Judetean de UrgentS 

rileult^MS^V^omoxV Botosani

Subseimwtul/Subsem na ta, U C ' / i ? avand functia de medic
§ e f (concurs/interimar) al sectiei/serviciului  tM  t'4-ffo'fclb' 1 c Spitalul Judetean
de Urgenta „M avrom ati" Botosani, CNP domiciliat in loc.

*>0TVf&U/'____________  str.

/ ___________

nr.
bl. sc. et. ap. iud.
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar p e  propria 
raspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 9 5  din 14 aprilie 2006privind reforma 
in domeniul sanatatii -  cu modificarile §i completarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau 
rudenie/afinpana la gradulIVinclusiv, cu urmatoarelepersoane angajate ale sectiei/serviciului:
1. Numele §i prenumele_
de rudenie /a finitate_____

sectiei/serviciului;
2. Num ele $i prenumele_
de rudenie /afin ita te_____

sectiei/serviciului:

, functia de
, sof/sofie sau gradul 

in cadrul

functia de
sot/sofie sau gradul 

in cadrul

functia de
sot/sotie sau gradul 

in cadrul
3. Num ele $i prenumele______________

de rudenie /a finitate ---------------------------'

sectiei/serviciului;
Declar c a :

- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte $i complete;
- nu am fum izat inform atii 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.

IN TR A R E -IE S IR E

M EDIC $EF  
Semnatura si Darafa


