S p ita lu l Ju d e ţe a n de U rg e n ta
„ M a v ro m a ti" B o to ş a n i

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul LUSNEAC CONSTANTIN având funcţia de consilier juridic la Direcţia de Sănătate
Publică Botoşani,CNP

, domiciliul

judeţul Botoşani.

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
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

C ota
parte

3

2005

3800 mp

cumpărat

1

2006

10000 mp

cumpărat

3

2004

5400 mp

cumpărat

3

2003

2200 mp

cumpărat

1

2017

5000 mp

cumpărat

1

1992

9800 mp

moştenire

Modul de
dobândire

T itularul1*

1

* 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*
4

Anul
Suprafaţa
dobândirii
841 mp
1995

Cota
parte

Modul de
dobândire
cumpărat

2

2004

143 mp

cumpărat

2-4

2005

480 mp

cumpărat

1

T itularul2)

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

Autoturism

Toyota Avensis

1

2008

Cumpărat

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 sum ară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

Bijuterii,tablouri

1991

6300 euro

Bijuterii

2014

8000 euro

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

2

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis In anul

Sold/valoare ta zi

*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/socieîatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut

Tipul*
3

3

N um ăr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi
5000 euro

*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 p

an:

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

Contractat in anul

Scadent la

Valoare

2017

2022

70000 lei

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

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

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.
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.
Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI
generator de venit

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE
’ PUBLICĂ

SALARIAT

Cine a realizat venitul

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

FORMATOR

1.2. Soţ/soţie

SPITALUL MUNICIPAL
DOROHOI
BOTOŞANI

MEMBRU CONSILIU DE
ADMINISTRAŢIE
SALARIAT
FORMATOR

57 734
1432
671
62 804
8026

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

1

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie

5

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

II Luşneac Constantin

4000

6.2. Soţ/soţie
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

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
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DECLARATIE d e a v e r e
Subsemnatul LUSNEAC CONSTANTIN avand funcfia de consilier juridic la Directia de Sanatate
Publica Botosani,

, domiciliul

judetul Botosani.

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu fam ilial defin urmatoarele:
* 1) Prin familie se intelege sotul/sopa §i copiii aflap in intrepnerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte pari.
Adresa sau zona

Cotaparte

Modul de
dobandire

Categoria*

Anul
dobandirii

Suprafafa

3

2005

3800 mp

cumparat

1

2006

10000 mp

cumparat

3

2004

5400 mp

cumparat

3

2003

2200 mp

cumparat

1

2017

5000 mp

cumparat

1

1992

9800 mp

mostenire

Titularuli}

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intraviian; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte pari.
Adresa sau zona

■

Categoric*

Anal
Suprafafa
dobandirii

Cotaparte

Modul de
dobandire

4

1995

841 mp

cumparat

2

2004

143 mp

cumparat

2-4

2005

480 mp

cumparat

1

Titularul^ j

f

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanja; (4) spapi comerciale/de producpe
*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopjl/sopa, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, $alupe, iahturi §i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucafi

Autoturism

Toyota Avensis

1

Anul de fabricafie

Modul de dobandire

2008

Cumparat

____ __________

-

2. Bunuri sub forma de metaie prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii 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
NOTA:
Se vor menpona 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 Tnstrainate in
ultimele 12 luni
Data
instrainarii
-------- — —-------------

Natura bunufui
instrainat

Persoaoa catre care s-a
instrainat

2

Forma
instrainarii

Valoarea

L--- ---------------------------!-------------------

IV. Active financiare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institufii financiare din strainatate.
Institufia care admin istreaza
$i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anui

Sold/valoare la zi

------------- -

/

■
—----------- -

s'

--------------

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de invested sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investifii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investifiile §i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care perabaea este
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*
3

3

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totals la zi
5000 euro

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2)
actiuni sau pdr\i sociale in societafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in name personal.

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

Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte
asemenea bunuri, daca valoarea Tnsumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
C reditor

Con true tat in aim!

Scadent la

-------------------------------- -—
Valoare

2017

2022

70000 lei

Banca
—---------------- -—------ —

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fata de valoarea de piafa, din
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau
institufii publice romane$ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa§e§te 500 de euro*
Cine a realizat veisitui

Servian! prestat/Obiectui
generator de venit

Sursa vemtului:
numeie, adresa

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

■

1.2. Sof/sofie

1.3. Copii

s____________________________
'

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratafiile iizuale primite din partea rudelor de gradul I f al 11-lea.
4

VII.
Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal Tncheiat
(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.
Serviciul prestaPObieclul
generator de venit

Sursa venitnliii:
mimefe, adresa

Cine a reaiizat venitui

Venitui anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

DIRECTIA DESANATATE
’ p u b l ic A

54686

BOTO$ANI
---------------

----------------------------

1.2. Sopsope

45605

1.3. Copii
2. Venituri din activitap independente
FORMATOR

491

MEMBRU CONSILIU DE
ADMINISTRATE

698

12.1. Titular
i
2.2. Sopsope
3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

- ...—

3.2. Sopsope

/

4. Venituri din invested

7

/

4.1. Titular
_______________________________

/

4.2. Sopsope
/
5. Venituri din pensii

/

5.1. Titular

7
5.2. Sopsope
/
6. Venituri din activitdp agricole
5

—

1

II Lusneac Constantin
,_._____

6.1. Titular

3400

6.2. So^/sotie
Sursa venitului:
Serviciui prestat/obiectul VenituI anual
generator de venit
incasat
Nome, adresa
7. Venituri din premii §i din jo curi de noroc
-____________ ---------------------------------------- _ _______7
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

/
7.2. Soj/sope

_ Z ___________

7

_____________________ x
/
/
______________ _ ________
/
/
//
/

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

______________ i
J

/

8.2. Soj/sotie
8.3. Copii
____________________________

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

Semnatura
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
M odel înregistrat la nr.44041 / 22 / 09 /2020 - Operator date cu caracter personal nr. 35268
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DECLARAŢIE
a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 conform prevederilor, art. 178 alin (1) litera (f), 187alin.(13)

Numele si p r e n u m
Funcţia ..* * £ .

e l e . . . .......v '

........â

s

aJ

t

........ V A & v jfe o n c m

t

2 ^ « * A * ''

Adresa profesională
\

5>.§3.9.Şkhrt.

Locul de muncă

Localitatea.

. i i . o l O ii

Domiciliat/a în
judeţul...

..,

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

«Ll../.?.$../.2020.

Semnătura

Spitalul Judeţean de Urgenta „Muvmmati „ Botoşani
Str. Marchian N r .ll; Cod F M 4557951; Telefon 0231518812; fa x .0231 517780
Model înregistrat la nr.19488 / 0 6 ./ 05/.2019 - Operator date cu caracter personal nr. 35268

S p ita lu l Ju d e ţe a n d e U rg e n tă
„M a v ro m a ti" B o to ş a n i

D E C L A R A Ţ IE
a m em brilor co n siliulu i de adm inistraţie, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 conform pieveceiilor, art. 178 alin (1) litera (fj, 187alin.(13)

Numele si prenumele.

... C«?.

Funcţia......................................................................
Adresa profesională

Locul de muncă

... .Di&ficu.vfir...

f

a

.

f

c

.ţ-.îc.W..Localitatea.. .i§>..9.1 <?.£,.V.ÎH.V..

Numărul de telefon (serviciu) .......................... numărul de telefon (acasă).....................................
numărul de telefon (mobil)

Numărul de fa x ....................... .

adresa de e-mail

Domiclliat/a în
j udetu I..E).O ţ. £>p.

.v..,

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

- „ exercitarea funcţiei de membru în organele ie conducere, administrare şi
control ale unui partid politic;”

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

Z±I.O.{j.2020.

Semnătura

S pitalul J u d e ţe a n de U rg e n tă
„ M a v ro m a ti" B otoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul LUSNEAC CONSTANTIN

având funcţia de consilier juridic la

Direcţia de Sănătate Publică Botoşani,CNP

, domiciliul

judeţul Botoşani.
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, corn pa ui ¡/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
Unitatea
- denumirea şi adresa 1.1...SC.

Calitatea deţinută
SRL.

ASOCIAT UNIC

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni
40

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor
400

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 funda (iilor oriale altor organizaţii neguvernamentale:__
________
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
___________
- denumirea şi adresa - ___________
2 . 1.

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

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
ma'oritar/minoritar:
__________ ____________
_______
______ _______________ _______

1

5.1 Beneficiarul de oonîract numele,
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:
denumirea şi
adresa

Proceduraprin
careafost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa
contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul I1!ale titularului

----- ----------- 1

Societăţi comerciale' Persoanăfizică
autorizată/'Asociaţii familiale' Cabinete
individuale, cabinele asociate, societăţi
cMe profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ fundaţii Asociaţii2'

T 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.

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

Data completării

Semnătura

Z2,.C?.£,.. 2.S.2.0

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „M avrom atiB otoşani
Str.MarchianNr.il; Coti Fiscal 4557951; Teizfon 9231 5IM;

U ’ 517780

Nr.19487/06./05/.2019 Operator date eu caracter personal nr. 35 tiŞpitalul J u d e ţe a n de U rg en tă

„ M a v ro m a ti" Botoşani

INTRARE-iESIRE

DECLARAŢIE

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art. 1

Numele si prenumele...... I

. S
........ C.Q.W.6Tf\
i
Funcţia...........................................................................
r

^

b / .\ >

alin (13)

..

Adresa profesională

\

Locul de muncă ^î?.f^...&.P.LO.SA.W.\...................... Localitatea..
Numărul de telefon (se rviciu ).....................
numărul

de

telefon

(mobil)

......

numărul de telefon acs.-m. ....................................
numărul

de

fax

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

adresa de e-mail
Domiciliat/a în

_

judetul...^Î?A .di5Ăit^t
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciune
de interese de mai jos;

situaţiile de conflict

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 re la ţii cu caracter matrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de membru in
consiliul de administraţie.
-

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

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

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

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul Penal, referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus:

Data

2020

Semnătura

L

DECLARAJIE de in t e r e se
SubsemnatuI LUSNEAC CONSTANTIN avand func^ia de consilier juridic la
Directia de Sanatate Publica Botosani,
domiciliul
judetul Botosani.
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asocial sau actionar la societafi comerciale, compranii/sodetafi nationale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, preeum $i membru in asociatii, tunc atii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parti Valoarea totala a
Unitatea
Caiitatea depnuta sociale sau
parplor sociale
- denumirea §i adresa de acp'uni
§i/sau a acpunilor
1.1...SC.
SRL.
ASOCIAT UNIC
40
400
...................

"

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

—
^

1

1

2. Caiitatea de membru in organele de conduce re, administrare §i control ale societa|ilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nafionale, de institstiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asoeiatiilor sau fundafiilor on ale alter organizafii neguvernamentale:______________________
Unitatea
Caiitatea depnuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea $i adresa
2.1

3. Caiitatea de membru in cadrul asociapiior profesionaie $i/sau sindicate

4. Caiitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, tunegia defiaata §1 denumirea partidului politic_____________________
4.1
5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultant §i civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul
exercitarii funefiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de stat, local $i din fonduri
externe ori fncheiate cu societ&fi comerciale eti capital de stat sau unde statul este actionar
majoritar/mmoritar:______________________________________________________________________________
1

5.1 Benefidarul de contract: numele,
pienum ele/denum iiea §i adresa
T itular.......................

Insdtufia
contractanta:
denumirea §i
adresa

Proceduraprin
care a fast
incredinpr
contractul

Tipul
contiactului

D ata
incheierii
contractului

Valoarea
totala a
contractului

Durata
contractului

y

7

Sot/sope.......................
R ude de gradul I11ale titularuiui
Societal comerciale/ Persoana fizica
autorizata/Asociatii familiale/Cabinete
individuale,cabineteasodate, societal
civile profesionale sau societal civile
pnofesionale cu raspundere iimitata care
desfa$oarS profesia de avocat/ Oiganizapi
neguvem am entale7Fundatii/ A s o c ia l

/
//
/

/I

F Prin rude de gradul I se in{elege paring pe linie ascendents §i copii pe linie descendants.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul,
so^ul/sopa §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.
Prezenta declarable constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii

Semnatura

1L.93.JM1...

2

