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DECLARAŢIE DE AVERE
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cunoscând prevederile ari. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1» deţin următoarele:
*t) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Anul
dobândirii

Cota
parte

Suprafaţa

L__

Categoria*
0?
rv-,

Adresa sau zona

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

A nul
Categoria*
d o b â n d irii

M o d u l de
d o b â n d ire
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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, soţui/sof ia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
11. Bunuri mobile
1. Autovehiaile/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe* iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. i e bucăţi

Anal i e fabricaţie
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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 curo
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 dobândiri

Valoarea estimată

1
111.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de caro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat
\

2

Forma
înstrăinări!

Valoarea

IV, Active financiare
I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi Investire,
incîmîv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5*000 deeuro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate,
Instituţia care administrează
şl adresa acesteia

Tipul*
n-

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la û
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*Categoriile indicate sunt: (I) 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:
Sc vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate,
j

Emitent titlu/soeietatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beuefidar de îm prum ut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi
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E ___________ :
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___________________1

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

NOTĂ;
Se vor declara inclusiv cele aliate în străinătate.
V, Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing fi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate.
Creditor

Contractat în anul
—

Valoare

Scadent la

/>

^ __ .__

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţi», societăţi comerciale, regii autonome, compatiii/soeleîâţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, Inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuirii, altele decât
cric ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de eu ro*
Cine a realizat venitul

Venitul aunal
încasat

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele adresa

1.1. Titular

_

Ji

X

1.2. Sof/soţie
X A
Î.3. Copii
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L

-

*Se exceptează de ia declarare cadourile ţi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al IJ-lea
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VII» Venituri ale declarantului şl ale membrilor săi de familie, realizate In ultimul an fiscal încheiat
(potrivit ari. 41 din Legea ttr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului;
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul presta t/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

/. Venituri din salarii
;
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2. Venituri din activităţi independente
Î T . Titular
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2.2. Soţ/soţie

_L
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
k Venituri din investiţii
14.1. Titular
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4.2. Soţ/soţie
_ t
5. Venituri din pensii
5.1. i itulai
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;5.2. Soţ/soţie
f
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\6. Venituri din activitap agricole
16.1. Titular

—- -----------;

6.2. Soţ/soţie

S

.

...

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii fi din jocuri de noroc

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Cine a realizat venitul

7.3. Titular

3
r

Venitul anual
încasat

-----
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7.2. Soj/soţie
73. Copii
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8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
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Prezenta declaraţie constituie act public şt răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
'\
Data completării
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că îm pr eu nă cu familia11 deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
1. Bunuri imobile
1. Terenuri
N0 1Â:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier: (3) intravilan. (4) luciu de apă: (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca 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 coproprielate. cota-paite şi numele coproprietarilor
2. Clădiri

N O TĂ :
Se vor declara inclusiv cele aflate în aite ţări.
A d resa sau zon a

C ategoria*

A nul
S u p rafaţa
d o b â n d irii

C otaparte
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casă de vacanţă: (4) spaţii cuinerciale/de
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit.
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în improprietate, cota-parte şt numele coproprietarilor.
(1. Bunuri mobile
t. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2 Bunuri sub formă de metale preţioase, hijiifnii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul r uhural naţional >au universal, a căror valoare
insuui'ftă depăşeşte 5.IMMI de curo

Ni) 1 Ă :
Se u>r menţiona >ate bunurile aliate ii', po'i’iie; iic »i'diiereni dac . .de
la momentul declaraui

nu pe teritoriul Rom.mii

111, Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte .V1M10 de euru fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura• bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării
?
__ -

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

Valoarea
f—

______

ş

Form a
înstrăinării

_______

______

IV. Active financiare
I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tu tu r o r acestora depăşeşte 5.000 de euro

NO TĂ :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

* (’alegoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd) (2) depozit hancur sau
echivalente:
t3) fonduri de investiţii sau echivalente inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. I'lasamente, investiţii directe şi împ ru mu tur i acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tutur or
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

*( aiegoriüe indícale suní: (I) hartii de valuare defínale (tillan de stut certifícate ohligatiimi): (2)
acfiuni san par (i sacíale m soaeiáfi comercióle: (3) unpntmuiuri acordóte irt mime personal

5. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pe
an.

NOTĂ•

Se vor declara inclusiv ceie aliate în străinătate.
V Datorii
Dehitc, ipoteci, garanţii emise în beneficiu! unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing si alte
as, nu n i Imnuri, dacă valoarea însumată a tutur or acestora depăşeşte 5.000 de euro
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\ I Cadouri, serv ic ii sau ¡iv.nil.iit primit«. gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, conipanii/soeictâti natinn.de 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 tu rn
Cine a realizat v enitul
t 1 Titular

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

*— ----------7

/
/

/

1.2, Soţ/soţie

1 .3. Copii

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

/

/

/

/

/

Veni ui anual
încasat

/
/
/
(

L
*Se exceptează de la declarare cadourile .şi irala(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al IIdea
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VII. V enituri ale declarantului şi ale m em brilor 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

Sursa venitului:
N um e, adresa

C ine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

7. Venituri din prem ii şi din jo c u ri de noroc

7. î . Titular
j
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/

...

/

7.3. Copii
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Prc/cnta declaraţie (0||<i(UuH! a el public şi răspund potrivii legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al cititelor menţionaţi

Data completării
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DECLARATIE DE AVERE
*

Subsemnatul/Subsemnata,
de
director executiv______

MICU A. IULIAN
, avand functia
la CONSILIUL JUDETEN BOTOSANI________

CNP

, domiciliul

BOTOSANI,

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu fam ilial detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona
BOTOSANI

Categoria*

Anul
dobandirii

Suprafata

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul^

intravilan

2001

854 mp

50%

cumparare

Micu Anca 50%

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
^xtravilane, 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
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona
BOTOSANI

Iasi

Categoria*

Anul
Suprafata
dobandirii

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul2)

Casa locuit

2006

150mp

50%

construire

Micu Anca 50%

Apart.

2009

60mp

12,5%

mostenire

Micu Anca
12,5%

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucati

Anul de fabricate

Modul de dobandire

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
NOTA:
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
mstrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

2

Forma
instrainarii

Valoarea

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
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si participant in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneflciar 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 parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadentla

Valoare

BANCPOST

2016

2021

80.000LEI

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

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

SALAR

CJ BOTOSANI

40.759 LEI

SALAR

DJGFP BOTOSANI

53.335 LEI

1.1. Titular
MICU IULIAN
1.2. Sot/sotie
MICU ANCA
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 incheia
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

-

1000LEI

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
MICU ANCA

VENIT CEDARE FOLOSINTA

4. Venituri din investitii

•

y

4-1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

5

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
tncasat

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
15.01.2018

6

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati

„Botoşani

Str, M a rc tm n N r.il; Cod Fiscal 455*951; Telefon 0231 518812; f a c .0231 517780
Model înregistrat la nr.44041 / 22 / 09 /2020 - Operator date cu caracter personal nr. 35268

S p italu l J u d e ţe a n de U rg e
,,M a v ro m a ti" B o to şan i

INTRARE-iESIFiE
b
DECLARAŢIE
a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 conform prevederilor, art. 178 alin (1) litera (f), 187alin.(13)

fr ic ii

)

'41

Numele sl prenumele
Funcţia....r........... .:

s AL

<£.>•'

P ’~ '

Adresa profesională

Locul de muncă

. . . 3 . : / ? . * . : . U. : : . . / C . f
V
J> .1 J

..............-............................ Localitatea....................<.....
>

-

f~ \

Numărul de telefon (serviciu) .....T.;.!....... ......... numărul de telefon (acasă)............... ...........
numărul de telefon (mobil)

.numărul de fax

adresa de e-mail
Pj07*2>7. f & î ■

Domicil iat/a în loc
judeţul.
.......

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în situaţia de incompatibilitate de ma
jos:
- „ nu exercit funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control
ale unui partid politic, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local ”

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 si s-a
elimin in termenul prevăzut de legislaţia in vigoare, starea de imcompatiiblitate.

Data c.7.

.

.

2020.

Semnătura

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavrornaţi

„Botoşani

Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 455795!; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Mede! Inmgimm k nn 19488 / 06./ 85/.2Q19 - Operator date an caracter personal nr. 35268

D ECLARAŢIE
a membrilor consiliului d o :administraţi#, referitoare la Incompatibilităţi
L 9 5 /2006 conform prevederilor, art. 178 alin (1) litera (f), 187alln.(13)

*U u* ff

Numele si prenumele.
Funcţia ............

A dresa profesională

Locul de munc a .........D r ^ L .

.

.

. ţ i 3-.,------

Numărul de telefon (servila«) .............................. . numărul de telefon ( a c a s ă ) ............ ........ w .......... ,,
numărul de telefon (mobil)

numărul de f a x ______ zzrZ S T ,

adresa de e-m ai!,
ÎL
Domiciliat/a în (oc.,.v^?.!.C7.^l!rf. ■
judeţul.....
I

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

- „ exercitarea funcţiei de membru In organele de conducere, administrare şi
control aîe unui partid politic;”

Dau prezenta declaraţi® cunoscând dispoziţii e art. 326 din Codul penal referitoare ia infracţiunea d©
fals In declaraţii.
Mă angajez s i declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

/
Data

,

2020

.

Semnătura

Í S e if u l Judeţean de Urgent!
j K „Mflvromatl Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE
SubsemnatuJ/SubstHÍnata,
de

_

j s a

j

tA í C X (
la

s g

f e

,

, având funcţia
*

, domiciliu!

^ T v " k s t ’O-L-C

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companli/societăţi naţionale, Instituţii de credit, grupuri de
dea
şi adresa -

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Calitatea deţinută

1. 1.

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

r.

/

r
-

—

*■
W
i
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi contrei 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 organizaţi] neguvernamentaie:

denum ita sTadresa -

Calitatca d< mută
Q $~~

d*

1

VflIoarea benef,ciiior

?Vţ>

h

3. Calitatea de membru îa
fa cadrai asociaţiilor profesionale si/
i/sau sindicale
3.1. ....
^ S T îjc i j U ' X
& *1
*

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi coairoi, retribuite sau neretribuite,
deţinute îu cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partiduluijpolilic
i
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 stal sau unde statul este
acţionar mujoritar/initmritar:
________ ___________
1 S J B c a r f d a t d é e c o r t t ia c t iM n d ^
p fâ M n d b d b x B O T c a sla â c sa

Indihjăa

P to œ tiiia p r in

T ip d

contractantă

carea fhst

contractului

1

|

D ata

Durata

Valorara

fa d r ie r íí

contractului

tcfâKa

j
;

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

detajrnireasi
t
adresa
'

T

îneresfeat
»
contractul

contractului

centratului !
1
/

T1
Soţ/soŞe----- --------

.

j Rucfede^aăil,iabtkikuîui
L
■
.
. ..
_
_
. Societăţicanariab' Pesoană firică
’ au&rizat^Asoda^
individual^ cabineteasocia^ şoricei
riviteppofesknafe sausocietăţi civile
prafeâonalecu răspundereM a ta cam
desSşoatăprofcsiadeaMxat/Ckganiz^»
txawemamenialet E ia ^ rAsoiiBţ^

X

1

|

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 aî datelor menţionate.

Data completării

1 T - « c £ . n .o 'v p

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

J

Str.MarckianNr.il; Cod Fiscal 4557951: Telefon 0231 518812; fax ,0231517780
Nr. 19487 / 66JOS/.2919 Operator date cu caracter personal nr. 35268

D ECLA R AŢIE
a membrilor consiliului de administraţie, referitoare ia conflictul de interesa
L95 / 2008 conform ari. 178 alin (2) si con'orm art.187 alin {13}

Numele si prenumele.

...... M L t i d L .......

Funcţia................ .

Adresa profesională
Locul de muncă

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

Număru! de telefon (sert/iciu)
numărul

de

.

telefon

adresa de e- mai l .

(mobil)
J

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

numărul

de

fax

.......... Z .Z 7 .Z ..,,

.r..... .......

Domiclliat/a în loc...fe?aXî?^.(H?^.. str...... b L ..X T s c ............................................... ,~W..... rdpT....... *
jUdl6tUli.tm«tii.un?V¥i..»ttt,Ut
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 ia societăţi reglementate de Legea nr. 31/1980,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de membru in
consiliul de administraţie.
-

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

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până ta 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 căra exercit funcţia
de membru in consiliul de administraţie.
-

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

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul Pena!, referitoare ia infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură ¿tic de tjnmţîonate mai sus.

/

/
Data

/2020

Semnăturp . ,

V

/

Seitslul Judeţean d- r^'inta
„Mavrornsti" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTEREŞE iNTRARE-iESIRE
iA ÿjir
Subsemnatul/Subşenfnata,
de

utd \/

CNP

la

c o n s i U i/ l

__________________ , având funcţia
^ ^ r b s^ v 'y '1
,

domiciliul

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 crediţ, grupuri de
•*• Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1 1......
•

)
/

ln

Z
^ 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 ncguvemamentale:__________
Calitatea deţinută

- denumirea şi adresa 2 . \ .. P c e S ? d u O A
2. n

rn -cru
l

Valoarea beneficiilor
\A .

A ăA

Cl A

f

W

<fK/ST
\
___ ^—

O**-

*

Wt-v

O

(<?j

'

7 h /< n '/ ^ /2__

i 3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
L3-1 •-PP_^ < 2 2 ^~>V\
vO L ţ -_____

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.

T

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
5.1 Beneficiarul de contract numele,
[ïCTiunTele/denumiieaşi adresa

Instituţia
contractantă:

I Proceduraprin
| carea fost
1

Tipul
contractului

Dala
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

d en u m irea şi

incredirîţat

ad re sa

contractui

contractului

contractului

titu la r .......................
------------------------

~ )

•

/

S o ţ/so ţie .......................

/

/

/

R u d e d e g ra d u l!11ale titularului

Societăţi com erciale/ P erso an ă fizică
autorizată/A sociaţii fam iliale/C abinele
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
p io lc sio n a lcc u lăsp u n d ere limitată caic
d eslăştxuă p to lc s ia d c av o e a l/( )igani/nţii
n e g ir.cm a m c n talo ^'u ix iiiţii/ A sociaţii’1

____

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
’’ Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Semnă tu ra

Data completării

iCvO'Ţ - -zo /â

2

S p ita iu l J u d e te a n de U rg e n ta
„ M a v r o m a ti" Bo? .^.an;

ITSiXRARE-1E
L N T B A R E -lE Sc i r i E, y„

hLJtufifi

DECLARATIE DE INTERESE
MICU A. IULIAN
Subsemnatul/Subsemnata,
de director executiv______
CNP

la
, domiciliul

, avand functia
CONSILIUL JUDETEN BOTOSANI___________
BOTOSANI,

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, comp anii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fund atii sau alte organizatii neguvemamentale:
Unitatea
- denum irea si adresa 1.1

Calitatea detinuta

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

NU

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvemamentale:______________________
Unitatea
- denum irea si adresa
2.1 R E PR EZ EN TA N T AL CJ BO TO SA N I IN A G A
SC N O V A A PA SER V SA

Calitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 M EM BR U SIN D IC A T

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic_____________________
4.1 NU

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant juridica, consultant 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 incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,

Institutia

Procedumprin

1

Tipul

Data

Durata

Valoaiea

penumdedenumiiea si adresa

caitractanta;
denumirea si
adresa

care a tost
uxaedintat
contiactul

coilractului

contiactului

ineheierii
contiactului

totalaa
contiactului

Titulai'..................
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Rude de gradul f ’aletitulatului

Societati comerciak/ Persoana fizica
autexizata/ Asociatii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societati
civile pofesionale sau societati civile
profesionale cu raepundeie limitata caie
ksfasoara pofesia de avocat/ Gganizatii
neguvemamentale/ Fundatii/ Asociatif1

1} Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denum irea 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 contractele
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia §i 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
15.01.2018

2

